
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน

อําเภอ โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,460,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,107,750 บาท

งบบุคลากร รวม 4,598,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก 
1. ตําแหนง นายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 20,400
 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท
2. ตําแหนง รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220
 บาท จํานวน 12 เดือนๆ ละ 22,440 บาท เป็นเงิน 269,280
  บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แก
1. ตําแหนง นายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,750
  บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
2. ตําแหนง รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,760 บาท เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แก
1. ตําแหนง นายก อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,750
  บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
2. ตําแหนง รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,760 บาท เป็นเงิน 21,120 บาท

วันที่พิมพ : 24/8/2563  11:54:51 หน้า : 1/36



เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

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

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก
1. ตําแหนง ประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 11,220
 บาท เป็นเงิน 134,640  บาท
2. ตําแหนง รองประธานสภา อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,180
 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
3. ตําแหนง ส.อบต. จํานวน 10 คนๆ ละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 864,000 บาท
4. ตําแหนง เลขานุการสภา อบต. จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200
 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,718,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,852,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงาน อบต. จํานวน 5 อัตรา
1. นักบริหารงาน อบต. เป็นเงิน 529,380  บาท
2. นักบริหารงานทั่วไป  เป็นเงิน  366,060  บาท
3. นักจัดการงานทั่วไป  เป็นเงิน 333,060  บาท
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  เป็นเงิน  291,000  บาท
5. นักทรัพยากรบุคคล  เป็นเงิน  333,060  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนตําแหนง ปลัด อบต. 
จํานวน 12 เดือนๆ  ละ 7,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด อบต. และหัวหน้าสวน
ราชการที่มีฐานะเทียบเทา
กอง) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 10,500 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 608,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พนักงานจ้าง
1. คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 432,000 บาท จํานวน 4
 อัตรา ดังนี้
1.1 พนักงานขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท
1.2 คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000
 บาท
2. คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 176,160 บาท จํานวน 1
 อัตรา
ดังนี้
2.1 ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 176,160
 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง
1. คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 48,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,498,110 บาท
ค่าตอบแทน รวม 393,110 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 205,510 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ

คาเชาบ้าน จํานวน 117,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหารและ
พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 1,505,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารของ อบต. ทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ คาจ้างเหมาบริการ เชน การเข้า
ปกหนังสือ คาจ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาประเมินความพึงพอ
ใจ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
1. คาเลี้ยงรับรอง เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาฯ หรือการประชุมที่ อบต.ดานเกวียน จัดขึ้น เชนคา
อาหาร เครื่องดื่ม อาหารวาง ฯลฯ
2. คารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลผู้มาเยี่ยมเยียน อบต. เพื่อ
จายเป็นคารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลผู้มาเยี่ยมเยียน อบต
. หรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการที่ได้รับตําสั่งแตงตั้งตาม
ระเบียบ  หรือกฎหมาย  เชน คาเอกสาร ของขวัญ ของที่
ระลึก ฯลฯ
3. คาใช้จายในการจัดงาน หรือกิจกรรมตางๆ เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงาน กิจกรรมตางๆ พระราชพิธี รัฐพิธี โครงการเฉลิม
พระเกียรติ โครงการพระราชดําริ ตามนโยบาย หนังสือสั่งการ
ตามอํานาจหน้าที่ เชน นิทรรศการ ประกวด แขงขัน และพิธีเปด
ตางๆ ฯลฯ
4. คาพวงมาลัย พวงมาลา ชอดอกไม้ พานดอกไม้ พานพุม ฯลฯ
 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแขงขัน พิธีเปดตางๆ พระราชพิธี รัฐ
พิธี ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และ ส.อบต.   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

คาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อเป็นคาลงทะเบียนเข้ารับการอบรม อบรมสัมมนา ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร ส.อบต. หรือ
บุคคลซึ่งนายกฯ ได้มีคําสั่งแตงตั้งให้ไปอบรมฯ 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของ อปท. ตามที่ กกต
. กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงวาง และ
กรณีที่ กกต. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่นๆ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 4

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบ้าน/ตําบล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน
และตําบล ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 1

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานชวง
ปดภาคเรียนฤดูร้อนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 79
 ลําดับที่ 1
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน อบต.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมศึกษาดูงาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ส.อบต. ผู้สังเกต
การณ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมารถโดยสาร คาเชา
ที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาปายโครงการ คากระเปาเอกสารและเอกสารสําหรับ
ผู้เข้าอบรม คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา
1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ วัสดุ ครุภัณฑ ฯลฯ
 ที่อยูในความดูแลของ อบต. ที่ชํารุดเสียหาย ได้แก เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต รถ
จักรยานยนต รถบรรทุกขยะ รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
2. คาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฟวส หลอดไฟฟา สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้กวาด สบู
ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ สําหรับรถ
บรรทุกขยะ รถยนต รถจักยานยนต ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแลกซื้อเวชภัณฑ ยารักษาโรค และ
หรือน้ํายาเคมีภัณฑตางๆ ในการทําความสะอาด ล้างตลาด หรือ
กําจัดลูกน้ํา ยุง แมลงวัน หรือพาหนะนําโรค
ตางๆ เชน คลอรีน โซดาไฟ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก
ควัน กํามะถัน กรดตางๆ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว ปุย เมล็ด
พันธุ วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ยาปองกันและกําจัด
วัชพืชและสัตว ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน โปรแกรม ตลับผง
หมึก เม้าส เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน ซีดี
รอม แผงแปนพิมพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาที่ใช้ประจําอาคารที่ทําการ อบต. หรือ
อาคารสถานทีที่อยูในความรับผิดชอบดูแลของ อบต.

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ฯลฯ ที่ใช้ประจําอาคาร
สํานักงานที่ทําการ อบต. หรืออาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิด
ชอบดูแลของ อบต.
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับอาคารที่ทําการ อบต. หรือ
อาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบดูแลของ อบต.

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย ฯลฯ ที่ใช้ในราชการของ อบต.

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการด้านโทรคมนาคม เชน การสื่อสารระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 11,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ  อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

งานบริหารงานคลัง รวม 2,472,070 บาท
งบบุคลากร รวม 1,836,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,836,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,794,540 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานคลัง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 468,900 บาท
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 366,060 บาท
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน จํานวน 2 อัตรา เป็น
เงิน 643,380 บาท
4. เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 316,200 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกหัวหน้าสวน (หัวหน้าสวน
ราชการที่มีฐานะเทียบเทา
กอง) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 635,530 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,530 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,530 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบที่กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารของ อบต. ทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ คาจ้างเหมาบริการ เชน การเข้า
ปกหนังสือ คาจ้างถายแบบ พิมพเขียว คาจ้างเหมาแรง
งาน ประเมินความพึงพอใจ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียม
ตางๆ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรม สัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

คาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของ  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 7

คาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อเป็นคาลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม ดินสอ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรษณีย ฯลฯ ที่ใช้ในราชการของ อบต.
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาไฟฟา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 134
 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม อปพร./ฝึกทบ
ทวน อปพร. โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลดานเกวียน

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หลัก
สูตรทบทวนโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาเอกสาร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- หนังสื่อกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
- หนังสื่อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562
- หนังสื่อกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563

โครงการอบรมการปองกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการปองกันไฟป่า
และหมอกควัน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 135
 ลําดับที่ 5
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,227,795 บาท

งบบุคลากร รวม 1,167,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,167,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 885,180 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. นักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 401,940
 บาท 
2. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 302,640 บาท
3. ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 180,600 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกหัวหน้าสวน (หัวหน้าสวน
ราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง) จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 560,615 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,615 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 92,015 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบที่กําหนด
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารของ อบต. ทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ คาจ้างเหมาบริการ เชน การเข้า
ปกหนังสือ  คาจ้างเหมาแรงงาน ประเมินความพึงพอใจ คากําจัด
สิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. คาเลี้ยงรับรอง เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมที่กอง
การศึกษา จัดขึ้น เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม อาหารวาง ฯลฯ
2. คารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลผู้มาเยี่ยม อบต.ในงานของ
กองการศึกษา เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลผู้
มาเยี่ยมเยียน อบต.. หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับคําสั่งแตงตั้ง
ตามระเบียบ หรือกฎหมาย เชน คาเอกสาร ของขวัญ ของที่
ระลึก ฯลฯ
3. คาใช้จายในการจัดงาน หรือกิจกรรมตางๆ เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการจัดงาน กิจกรรมตางๆ พระราชพิธี รัฐพิธี โครงการเฉลิม
พระเกียรติ โครงการพระราชดําริ ตามนโยบาย หนังสือสั่งการ
ตามอํานาจหน้าที่ เชน นิทรรศการ ประกวด แขงขัน และพิธีเปด
ตางๆ ฯลฯ
4. คาพวงมาลัย พวงมาลา ชอดอกไม้ พานดอกไม้ พานพุม ฯลฯ
 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแขงขัน พิธีเปดตางๆ พระราชพิธี รัฐ
พิธี ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

คาใช้จายในการลงทะเบียนและฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการจัดกิจกรรมเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลดานเกวียน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเด็ก
เล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดาน
เกวียน เชน กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมวันแม แขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็ก  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาน้ําดื่ม น้ํา
แข็ง จัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการจัดงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 124
 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาเวที คาเชาเครื่อง
เสียง คาปายโครงการ คาของรางวัล คาจัดสถานที่ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 125
 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลดานเกวียน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลดานเกวียน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 3

โครงการเรียนรู้สูโลกกว้าง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อใช้จายในการดําเนินโครงการเรียนรู้สูโลกกว้าง โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาปายโครงการ คาสมนาคุณ คาวิทยากร คา
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ   
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 124
 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมสุขภาพฟัน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพฟัน โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาปายโครงการ คาสมนาคุณ คาวิทยากร คา
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 137
 ลําดับที่ 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ และวัสดุ
ครุภัณฑ ที่อยูในความดูแลของ อบต. ที่ชํารุดเสีย
หาย ได้แก เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร ไมโครโฟน ลําโพง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่งใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้วอ้อมอาคาร ศพด. อบต.ดานเกวียน จํานวน 500,000 บาท

- กอสร้างรั้วอิฐบล๊อคสูง 170 เมตร ยาว 159 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 63
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,719,220 บาท
งบดําเนินงาน รวม 859,220 บาท

ค่าใช้สอย รวม 324,660 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารการศึกษา จํานวน 324,660 บาท

1. คาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ดานเกวียน เป็นเงิน 205,800 บาท 
2. คาจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 71,400 บาท
3. คาหนังสือเรียน เป็นเงิน 8,400 บาท   
4. คาอุปกรณการเรียน เป็นเงิน 8,400 บาท     
5. คาเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 12,600 บาท  
6. คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 18,060 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552    
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559    
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 123  

ค่าวัสดุ รวม 534,560 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 534,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน และโรงเรียนบ้าน
ตูม จํานวน 215 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 447,200
2. นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดานเกวียน จํานวน 42
 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 87,360 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 860,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 860,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 860,000 บาท

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ตูม โรงเรียนบ้านหนองบอน
จํานวน 215 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 860,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เงินอุดหนุนเพื่อคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น
- เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแหงพื้นที่ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้อง
ถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 6 หมูบ้านๆ ละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หน้าที่ 137 ลําดับที่ 5
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัตร วร
ขัตติยราชนารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า คาวัสดุ การแพทย คาใบรับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว คาปาย คาสํารวจและขึ้นทะเบียน สัตว ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 137
 ลําดับที่ 6
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โครงการรณรงคปองกันปัญหาโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคปองกันปัญหา
โรคเอดส ติดเชื้อเอชไอวี ฯลฯ  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 137
 ลําดับที่ 7

โครงการรณรงคปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการรณรงคปองกันโรค
ไข้เลือดออก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาบริการฉีด
พนหมอกควัน คาปาย คาน้ํามันเบนซิลและดีเซล คาวัสดุวิทยา
ศาสตรหรือการแพทย เชน ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 138
 ลําดับที่ 8

โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการปองกันโรคติดตอ ที่
มีผลกระทบตอประชาชนในเขต อบต.ดานเกวียน เชนโรคพิษสุนัข
บ้า โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ โรคฉี่หนู โรคไข้หวัด ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 139
 ลําดับที่ 2
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,330,660 บาท

งบบุคลากร รวม 965,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 965,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 698,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา คือ
1. นักบริหารงานสวัสดิการ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 396,060
 บาท
2. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 302,640 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกหัวหน้าสวน (หัวหน้าสวน
ราชการที่มีฐานะเทียบเทา
กอง) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 224,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้
ชวยนักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 18,730 บาท

งบดําเนินงาน รวม 365,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 167,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 77,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง เป็นกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบที่กําหนด

คาเชาบ้าน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบที่กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวสารของ กองสวัสดิการสังคม ทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ คาจ้าง
เหมาบริการ เชน การเข้าปกหนังสือ คาจ้างถาย
แบบ พิมพเขียว คาจ้างเหมาแรงงาน ประเมินความพึงพอใจ คา
ธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

คาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสัมมนา ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  หรือบุคคลซึ่งนายกฯ ได้มีคําสั่ง
แตงตั้งให้ไปอบรมฯ 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการจัดกิจกรรมสัปดาหวันผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสัปดาหผู้สูง
อายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาเชาเวที คาจัดสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในกิจกรรม คาของรางวัล คาปาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 130
 ลําดับที่ 17

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ วัสดุ ครุภัณฑ ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของกอง
สวัสดิการสังคม ที่ชํารุดเสียหาย ได้แก เครื่องคอมพิวเตอร  
ตู้เอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องสํารองไฟ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม ดินสอ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆของกอง
สวัสดิการสังคมและอยูในความรับผิดชอบ เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดี
โอ ซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พูกันและ
สี แผนปายหรือแผงปดประกาศ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรมและ
อื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย ฯลฯ ที่ใช้ในราชการของกองสวัสดิการ
สังคม
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,212,180 บาท

งบบุคลากร รวม 918,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 918,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 714,060 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน
1. นักบริหารงานชาง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 462,240 บาท
2. นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 251,820 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกหัวหน้าสวน (หัวหน้าสวน
ราชการที่มีฐานะเทียบเทา
กอง) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 162,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานตามภารกิจ ตําแหนง ผู้
ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 13,570 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 293,280 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,280 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 183,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 183,280 บาท
เพื่อจายเป็น
1. คาตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง เป็น
กรณีพิเศษ ตั้งไว้ 73,280 บาท
2.คาตอบแทนนายชาง นายตรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบ
แปลนกอสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ
. 2522 และ 
ข้อบัญญัติ อบต.ดานเกวียน เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนการ
ตรวจแบบแปลนกอสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2556 ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท
3. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง
ท้องถิ่น เบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานกอสร้าง คา
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและคาตอบแทนผู้ควบคุม
งานกอสร้าง ฯลฯ ตั้งไว้  100,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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คาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาลงทะเบียนเข้ารับการอบรม อมรมสัมมนา ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคลซึ่งนายกฯ ได้มีคําสั่ง
แตงตั้งให้ไปอบรมฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา แฟม ดินสอ ยางลบ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อถังขยะประจําหมูบ้าน ถังขยะแยกประเภท ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 175,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในโครงการพัฒนาสตรีเพื่อลดความรุนแรงของครอบครัว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีเพื่อลดความ
รุนแรงของครอบครัว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปายคาสม
มนาคุณ วิทยากร คาเอกสาร คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 127
 ลําดับที่ 11

โครงการเด็กและเยาวชนรักษถิ่น จิตอาสาคูคุณธรรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการเด็กและเยาวชนรักษถิ่น จิตอาสาคู
คุณธรรม  มีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 129
 ลําดับที่ 14
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โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพประชาชน อบต.ดานเกวียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการสงเสริมอาชีพ
ประชาชน อบต.ดานเกวียน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย คาสมนาคุณวิทยากร คาเอกสาร คาอาหาร คาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 131
 ลําดับที่ 18

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ  มีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 128
 ลําดับที่ 13

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 130
 ลําดับที่ 16
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โครงการสร้างความปลอดภัยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการสร้างความปลอดภัยในชุมชน  มี
คาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 129
 ลําดับที่ 15     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน/พิธีการทางศาสนา กิจกรรม
ตางๆ เชน พระราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา และประเพณี
ตางๆ ตามหนังสือสั่งการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 4

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการงานสมโภชฉลองอนุสาวรียท้าวสุรนารีอําเภอโชคชัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการงานสมโภชฉลอง
อนุสาวรียท้าวสุรนารีอําเภอโชคชัย โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาปาย คาวัสดุที่ใช้ในโครงการ คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 144
  ลําดับที่ 4
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โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาปาย คาวัสดุที่ใช้ใน
โครงการ คาจัดสถานที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 5

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแห
เทียนเข้าพรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาตกแตง
รถต้นเทียนพร้อมต้นเทียน คาจ้างเหมาตกแตงรถอัญเชิญพระพุทธ
รูปประดิษฐาน  คาน้ําดื่ม คาเครื่อวดื่ม คาน้ําแข็ง คาปายประชา
สัมพันธโครงการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 6

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอชุมชนและสังคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอชุมชนและสังคม โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาอาหารวาง คาน้ําดื่ม คาเครื่องดื่ม คาน้ําแข็ง คา
ปายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 140
 ลําดับที่ 3
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา คาจัดการ
แขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน/สงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาจัดสถานที่ คาตอบแทนกรรมการ วัสดุ
อุปกรณที่ใช้ในโครงการ คาของรางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 132
 ลําดับที่ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,100,400 บาท

งบลงทุน รวม 2,100,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,100,400 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมูที่ 9 ไป หมูที่ 4 
บ้านหนองไผ หมูที่ 9

จํานวน 261,700 บาท

- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมูที่ 9 ไป หมูที่ 4 บ้าน
หนองไผ หมูที่ 9 กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร คอนกรีต
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม
น้อยกวา 450 ตารางเมตร พร้อมไหลทางจากวัสดุพื้นเดิม และ
ปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนของ อบต.ดาน
เกวียน เลขที่ 6/2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565 ) หน้าที่ 97 ลําดับที่ 40
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอภัสรา  
ป่ายกระโทก บ้านหนองสระธาร หมูที่ 10

จํานวน 491,300 บาท

- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอภัสรา  ป่ายกระ
โทก กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมน้อยกวา 825 ตาราง
เมตร พร้อมไหลทางจากวัสดุพื้นเดิม และปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนของ อบต.ดานเกวียน เลข
ที่ 7/2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565 ) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 53

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาญชัย แต้ม
กระโทก บ้านหนองบอน หมูที่ 6

จํานวน 140,600 บาท

- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาญชัย แต้มกระ
โทก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร คอนกรีต
หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม
น้อยกวา 240 ตารางเมตร พร้อมไหลทางจากวัสดุพื้นเดิม และ
ปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนของ อบต.ดาน
เกวียน เลขที่ 4/2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 – 2565 ) หน้าที่ 94 ลําดับที่ 33

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัญชัย ถึง
บ้านครูน้ํา บ้านหนองบอน หมูที่ 6

จํานวน 166,100 บาท

- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัญชัย ถึงบ้านครู
น้ํา กว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมน้อยกวา 285 ตาราง
เมตร พร้อมไหลทางจากวัสดุพื้นเดิม และปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนของ อบต.ดานเกวียน เลข
ที่ 5/2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565 ) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 38
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองชั่งโค ถึงบ้านนายสุ
พจน เปลกระโทก บ้านตูม หมูที่ 5

จํานวน 100,100 บาท

- กอสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชั่งโค ถึงบ้านนายสุ
พจน เปลกระโทก กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หินคลุก (บดอัด
แนน) หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสร้างถนนหินคลุกไมน้อย
กวา 860 ตารางเมตร พร้อมไหลทาง ปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนของ อบต.ดานเกวียน เลข
ที่ 3/2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565 ) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 30

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก สายสระกุดตะเกียด – กุดโคลน บ้าน
ดานเกวียน หมูที่ 1

จํานวน 496,600 บาท

- กอสร้างถนนหินคลุก สายกุดตะเกียด – กุด
โคลน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หินคลุก (บดอัด
แนน) หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่กอสร้างถนนหินคลุกไมน้อย
กวา 4,000 ตารางเมตร พร้อมไหลทาง ปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนของ อบต.ดานเกวียน เลข
ที่ 1/2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565 ) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 9

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนาย
ยุทธพงษ ชะวาลา ไปถึงคลองชั่งโค บ้านตูม หมูที่ 5

จํานวน 444,000 บาท

- กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายยุทธ
พงษ ชะวาลา ไปถึงคลองชั่งโค ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 199 เมตร พร้อมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนของ อบต.ดานเกวียน เลข
ที่ 2/2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
 2565 ) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 27
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนถึงการอนุรักษน้ํา ป่า รักษาสิ่งแวด
ล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ปาย คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,269,925 บาท

งบกลาง รวม 5,269,925 บาท
งบกลาง รวม 5,269,925 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 66,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก สนง.ประกัน
สังคม ของ
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 60,000
 บาท 
2. พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็กฯ) ตั้งไว้ 6,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,762,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แกผู้สูงอายุ
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 984,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
พิการหรือทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส คนละ 500 บาท/เดือน ตั้ง
ไว้ 12 เดือน จํานวน 5 คน      

สํารองจาย จํานวน 107,625 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายกรณีจําเป็นและฉุกเฉินเหตุการณที่ไม
สามารถคาดการณได้ลวงหน้า คาใช้จายในการปองกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย หรือความจําเป็นเรงดวน
ให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ฯลฯ

รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 158,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลดานเกวียน ตั้ง
ไว้ 58,000 บาท
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 159,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)
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