
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมูลเหล็ก
อําเภอ เมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 52,487,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,936,810 บาท
งบบุคลากร รวม 7,205,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก อบต.และรองนายก อบต.ดงมูลเหล็ก
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายก อบต.และรอง
นายก อบต.ดงมูลเหล็ก

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่นายก อบต.และรองนายก อบต.ดง
มูลเหล็ก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.ดงมูลเหล็ก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,972,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
และเลขานุการสภาอบต.

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,547,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,455,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน 8 คน ได้แก่ 
ปลัด อบต. 1 อัตรา รองปลัด อบต. 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนฯ 1 อัตรา นักทรัพยากรฯ 1 อัตรา นักพัฒนาชุมชนฯ 1 อัตรา นัก
จัดการงานทัวไปฯ 1 อัตรา นักประชาสัมพันธ์ฯ 1 อัตรา เจ้าพนักงาน
ธุรการฯ 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับ ตามระเบียบฯ กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,715,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ใน
สังกัด จํานวน 15 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (ภารกิจ) 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล (ภารกิจ) คนงานทัว
ไป (ทัวไป) 13 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 167,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
 เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
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งบดําเนินงาน รวม 4,616,390 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,217,080 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,001,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานของนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาค
เรียน/ค่าตอบแทนผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ค่าตอบแทนในการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอืนแก่ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง อบต.ดงมูล
เหล็ก ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน นายก อบต.และผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด 

ค่าใช้สอย รวม 1,731,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบ
แปลน เอกสารสอบราคา ประกวดราคา ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์
ของ อบต. ค่าโฆษณาแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิง
พิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ผู้
บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
02. โครงการฝึกอบรมเพือเพิมศักยภาพการบริหารงาน แบบบูรณาการและ
แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

จํานวน 100,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ โดยส่งเสริมให้คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานอบต.ได้รับการพัฒนาความรู้ความ
สามารถได้อย่างครอบคลุมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
03. โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จํานวน 3,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ และสอดคล้องกับนโยบาย
ของกรมอนามัย โดยให้ประชาชน
04. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม, 12 สิงหาคม จํานวน 28,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ  
05. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานภายในกิจการอบต. จํานวน 250,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน ทีชํารุด
เสียหายให้มีสภาพทีดีและพร้อมรองรับในการจัดงานโครงการต่าง ๆ ภาย
ในกิจการอบต.ดงมูเลหล็ก

ค่าวัสดุ รวม 939,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 290,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีใช้ในกิจการ อบต
. เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 390,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทีใช้ใน
กิจการของ อบต. และสําหรับพ่นหมอกควันยุงลายในเขต อบต.

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 223,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม  และวัสดุอิเล
คทรอนิกส์ต่างๆ  ในการวางระบบ  LAN ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนําดืมทีสะอาด มีไว้เพือบริการประชาชน หรือผู้
มาติดต่องานราชการ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 728,110 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 653,110 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และค่า
ไฟฟ้าหอกระจายข่าวไร้สาย ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต สําหรับทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร ธนาณัติ ค่าจัดซือไปรษณียบัตร ใช้
กิจการ อบต.

งบลงทุน รวม 95,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองทํานําร้อน - นําเย็น จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน - นําเย็น ขนาด 20 ลิตร มีช่องเก็บ
แก้วกระดาษขนาด 9 ออนซ์ จํานวน 1 เครือง
- ขนาด 37 x 41.5 x 99.5 ซม.  นําหนัก 19.8 ก.ก.
- มีเทอร์โมสตัสจะทําหน้าทีตัดอุณหภูมิความร้อนสูงเกินไปเพือช่วยยืดอายุ
การทํางานของฮิตเตอร์ของเครืองและจะกลับมาทํางานเองอัตโนมัติ
- เทอร์โมมิเตอร์จะทําหน้าทีตรวจสอบความเย็นให้คงที  (ราคาตามราคา
ท้องตลาด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
01. กล้องถ่ายภาพนิง ระดับดิจิตอล จํานวน 37,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า  20.2 ล้านพิกเซล  Body  kit 18-135 IS STM ภาพเคลือนไหวที
โดยสามารถโฟกัสเกาะติดวัตถุให้อัตโนมัติอย่างแม่นยําราบรืน ไม่มี
สะดุด พร้อมหน้าจอ LCD ทัชสกรีนแบบปรับหมุนได้ เพือความสะดวกใน
การเลือกจุดโฟกัส มีระบบแฟลชในตัว สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไป
ยัง เครืองคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมมีกระเป๋าบรรจุกล้อง (ราคาตามราคาท้อง
ตลาด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01. เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
 จํานวน  1  เครือง เป็นเงิน 29,000 บาท   มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphice Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onbord Graphice ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร

02. เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 va จํานวน 22,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 va  จํานวน  7
 เครือง ๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 22,400 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดัง
นี
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 va (480 watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอปท.ทีเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซือจัดจ้างระดับอําเภอ  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,316,300 บาท
งบบุคลากร รวม 802,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 802,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 480,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ จํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุฯ จํานวน 1
  อัตรา  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 304,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานทีมีอยู่ในสังกัด จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1  อัตรา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
 เช่น เงินค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบ
แปลน  เอกสารสอบราคา ประกวดราคา ค่ารับวารสาร  หนังสือ
พิมพ์ ของ  อบต.   
ค่าโฆษณาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  สิงพิมพ์ โทรทัศน์  ฯลฯ    
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน  จ้างทําของ  จัดทําสือประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ
 ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองและค่ารับรอง
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
02. โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ภายในตําบลดงมูลเหล็ก ใช้ในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องทีของ
ประชาชนทีมีพืนทีในตําบลดงมูลเหล็ก

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์อืน ๆ  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
คอมพิวเตอร์  รถดับเพลิง  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ต่าง ๆ ทีใช้ในกิจการ  อบต
.  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
งบลงทุน รวม 483,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 483,800 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 483,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 117,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 117,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่
02. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

ค่าวัสดุ รวม 72,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ให้กับเจ้าหน้าทีตํารวจในการออก
ตรวจพืนทีตามหมู่บ้าน  ตามโครงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดฯ (โครงการตู้แดง)  หมู่ที 1-11

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,341,420 บาท
งบบุคลากร รวม 639,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 639,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 155,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ จ
พง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จํานวน 1  อัตรา  และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงินเพิม
ต่าง ๆ เช่น เงินคุณวุฒิ เงินค่าครองชีพชัวคราว

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ใน
สังกัด จํานวน 4 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถดับเพลิง (ทัว
ไป) 1 อัตรา พนักงานดับเพลิง (ทัวไป) 2 อัตรา พนักงานขับรถ
กระเช้า (ทัวไป) 1  อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
 เช่น เงินค่าครองชีพชัวคราว
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งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบ
แปลน เอกสารสอบราคาประกวดราคา ค่ารับวารสาร หนังสือ
พิมพ์ ของ อบต. 
ค่าโฆษณาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิงพิมพ์  โทรทัศน์ ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัดทําสือประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าเบียเลียง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง   
02. โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 40,000 บาท
03. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  โดยฝึกอบรมให้กับ
ประชาชน ได้มีความรู้ความสามารถในการป้องกัน อัคคีภัยและสามารถ
ระงับอัคคีภัยในขันเบืองต้นได้          
04. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 250,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เพือเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย ให้กับ อปพร.         
 
05. โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน จํานวน 45,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กรณีมีเหตุจําเป็นเร่ง
ด่วนสําหรับประชาชนภายในตําบลดงมูลเหล็ก เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
       
06. โครงการจัดทําป้ายรณรงค์ขับขีปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายรณรงค์ในการขับขีปลอดภัยใส่หมวก
กันน็อค
07. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันยาเสพติด
ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย โดยจัดซือรองเท้าดับ
เพลิง จํานวน  10 คู่ ๆ ละ 4,000 บาท

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง
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งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
01. สายส่งนําดับเพลิง จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง แบบ 4 ชัน จํานวน  2 สายๆ ละ 
 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี          
 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิว           
 - ผนังของสายส่งนําดับเพลิง ไม่มีตะเข็บ มี 4 ชัน          
 - ทัง 4 ชนิด ยึดติดกันแน่น เสมือนเนือเดียวกัน          
 - มีคุณสมบัติ ไม่ทําปฏิกิริยากับนําทะเล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุก
ชนิด ทนต่อสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน ความเย็น การขัดสีและการ
บิดงอ     ได้อย่างดีเยียม          
 - สายส่งนําดับเพลิงไม่ดูดซับนํา ทําความสะอาดได้ง่าย และสามารถม้วน
เก็บได้โดยไม่ต้องทําให้แห้งก่อน          
 - ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -30 องศา   ถึง + 50 องศา          
 - ทนแรงดันใช้งาน (working pressure) ขนาด 1.5 นิว (290 PSI)     
     
 - ทนแรงดันทดสอบ (Test Pressure) ขนาด 1.5 นิว (510 PSI)         
  
(ราคาตามราคาท้องตลาด)          

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 631,560 บาท
งบบุคลากร รวม 338,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 338,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 296,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  ได้แก่ นักบริหารการศึกษา จํานวน 1 อัตรา และ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับ ตามระเบียบกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 185,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาเผยแพร่ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ค่าลงทะเบียน สิงพิมพ์ โทรทัศน์ ค่าจ้าง
เหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัดทําสือประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ต่าง  ๆ  ทีใช้ในกิจการ  อบต
.  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 7,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชัน 20 ช่อง จํานวน 7,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กวาง
แฟ้ม 2 ชัน จํานวน 20 ช่อง จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 3,900 บาท (ราคาตาม
ราคาท้องตลาด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,815,350 บาท
งบบุคลากร รวม 2,148,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,148,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 752,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ครู จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ครู จํานวน 3 อัตราจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือน เลือนขันประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,232,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ใน
สังกัด  จํานวน  10  อัตรา  ได้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (ภารกิจ) จํานวน 5 อัตรา  คนงานทัวไป จํานวน  5  อัตรา และปรับ
ปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 163,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิม
ต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 3,677,380 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,136,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร    ค่าโฆษณาเผยแพร่ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียง  สิงพิมพ์ โทรทัศน์      ค่าจ้างเหมาบริการแรง
งาน  จ้างทําของ  จัดทําสือประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
02. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนือง
03. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ฐาน

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพดียิงขึน
04. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการติดต่อของโรคระบาด
ตามฤดูกาล
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05. โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA

จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดการศึกษา ด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA
06. โครงการประชุมผู้ปกครอง "โรงเรียนพ่อแม่" จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
07. โครงการพัฒนาศักยภาพครูเรียนรู้เทคโนโลยีสู่การเป็นครูมืออาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในในการพัฒนาศักยภาพครูในการเรียนรู้และนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงระบบอินเตอร์
เน็ต
08. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
09. โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้และประสบการณ์
10. โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การอบรม
11. โครงการส่งเสริมเด็กดี "วันเด็กแห่งชาติ" จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เด็กได้เห็นความสําคัญ รู้จัก
บทบาทหน้าทีของตนเอง
12. โครงการหนูน้อยเรียนรู้การอนุรักษ์สิงแวดล้อมและวัฒนธรรม 9 วัด ใน
ตําบล

จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้เรือง
การอนุรักษ์
13. โครงการหนูน้อยเรียนรู้อาหารไทยและใช้ชีวิตพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้เรือง
อาหารไทย
14. โครงการสืบสานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้และสืบสานวัน
สําคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา
15. โครงการสืบสานวันสําคัญของชาติ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้และเข้า
ใจ รักและเทิดทูน
16. โครงการส่งเสริมภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
สวยงาม ร่มรืน
17. โครงการดูแลสุขภาพฟันและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดูแลสุขภาพภายในช่องปาก การป้องกันการเกิด
ฟันผุ
18. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก
19. โครงการสวัสดิการรถรับส่งนักเรียน จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการรถรับส่งให้กับเด็กนักเรียนทีด้อย
โอกาส
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20. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 14,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา สําหรับ
ครูและผู้ดูแลเด็ก
21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,241,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี
4.1 ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 170 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 280 วัน  เป็น
เงิน 952,000 บาท
4.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
วัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอนและเครืองเล่นพัฒนาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 170 คน อัตราคนละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 289,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,541,380 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ต่าง  ๆ  ทีใช้ในกิจการ  อบต
.  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,481,380 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) จัดสรรให้แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนอนุบาลและเด็กนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที 1-6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพืนทีของ อบต.ดงมูล
เหล็ก จํานวน 6 โรงเรียน

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ
งบลงทุน รวม 335,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 335,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชัน 20 ช่อง จํานวน 11,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กวาง
แฟ้ม 2 ชัน จํานวน 20 ช่อง จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 3,900 บาท (ราคาตาม
ราคาท้องตลาด)
02. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน จํานวน 14,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 4,900
 บาท
(ราคาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
01. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิว ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 9,000 บาท เพือใช้
ในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราคาตามมาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน รวม 2,654,450 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,654,450 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,654,450 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเด็กนักเรียนชันอนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6 ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพืนที
ตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 6 แห่ง จํานวน 590 คน อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน จํานวน 2,360,000 บาท
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก  จํานวน  144,050  บาท
2.1 โครงการสืบสานดนตรีและนาฏศิลป์ไทยโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก       
 จํานวน  59,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก ในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ          
2.2 โครงการฝึกทักษะการซ่อมบํารุงเครืองดนตรีไทย        จํานวน 
 55,050  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก ในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ          
2.3 โครงการทักษะอาชีพโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก        จํานวน  20,000
  บาท
2.4 โครงการกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 
จํานวน  10,000  บาท
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านลําป่าสักมูล        จํานวน  20,000  บาท
3.1 โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทานโรงเรียนบ้านลํา
ป่าสักมูล        จํานวน  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลําป่าสักมูล ในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ          
3.2 โครงการอนุรักษ์ประเพณีฟ้อนแขบลานโรงเรียนบ้านลําป่าสักมูล       
 จํานวน  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลําป่าสักมูล ในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ          
3.3 โครงการเยาวชนคนดี To Be Number One โรงเรียนบ้านลําป่าสัก
มูล        จํานวน  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลําป่าสักมูล ในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ          
3.4 โครงการกีฬาพืนบ้านต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านลําป่าสักมูล        
จํานวน  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลําป่าสักมูล ในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ          
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด        จํานวน  55,400  บาท
4.1 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านโนนสะอาด      
  จํานวน  55,400  บาท
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ากกตาล        จํานวน  75,000  บาท
5.1 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน (ด้านการ
จักสาน) โรงเรียนบ้านท่ากกตาล   
     จํานวน  25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ากกตาล ในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ          
5.2 โครงการเกษตรเพืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดําริโรงเรียน
บ้านท่ากกตาล        จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ากกตาล ในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ          
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 978,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 885,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการลอกรางระบายนํา จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ กําจัดสิงปฏิกูลและระบายนําให้
สะดวก ของรางระบายนําของสองฝังถนน สายดงมูลเหล็ก - บ้านโคก
02. โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ประชาชนน้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิต เพือให้ประชาชนในเขต
พืนทีตําบลดงมูลเหล็ก
03. โครงการเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนได้นําความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่เยาวชนในเขตพืนทีตําบลดงมูลเหล็ก
04. โครงการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กและเยาวชนตําบลดงมูลเหล็ก เด็ก 
(LD)

จํานวน 50,000 บาท

 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ตรวจประเมินสุขภาพจิตให้กับ
ประชาชนในพืนทีตําบลดงมูลเหล็ก
05. โครงการประเมินสุขภาพจิตประชาชนตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 50,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดยส่งเสริมความรู้ให้แก่
เยาวชนพืนทีตําบลดงมูลเหล็กมีความรู้และการป้องกันโรคเอดส์และ
สามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัว 
06. โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตสมุนไพรพืนบ้านตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ โดยส่งเสริมความรู้ในการผลิต
สมุนไพรพืนบ้านให้กับประชาชนในเขตพืนทีตําบลดงมูลเหล็ก
07. โครงการจัดทําข้อมูลระบบสุขภาพชุมชนเพือตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ สํารวจข้อมูลประชาชนที
ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ในเขตพืนทีตําบลดงมูลเหล็ก
08. โครงการกําจัดวัชพืชลุ่มนําคลองไม้แดง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เพือกําจัดวัชพืชในลุ่มนําคลอง
ไม้แดงและคลองต่าง ๆ ให้สะอาดภายในพืนทีตําบลดงมูลเหล็ก
09. โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เพือป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ให้แก่เยาวชนในเขตพืนทีตําบลดงมูลเหล็ก
10. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เพือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ให้กับเยาวชนในเขตพืนทีตําบลดงมูลเหล็ก
11. โครงการให้ความรู้เรืองการบริหารจัดการขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ให้ความรู้เรืองการบริหาร
จัดการขยะกับประชาชนในเขตพืนทีตําบลดงมูลเหล็ก
12. โครงการควบคุมมลพิษในพืนทีตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมมลพิษให้กับประชาชนในเขตพืนทีตําบล
ดงมูลเหล็ก
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 400,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น  นํายาเคมีเครืองพ่น
หมอกควันกําจัดยุงลาย ทรายอะเบท  

งบเงินอุดหนุน รวม 93,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 93,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 93,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล เพือสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ดําเนินงานของ  อสม.  หมู่บ้านละ 8,500 บาท จํานวน 11 หมู่บ้าน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01.โครงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน  และผู้สูงอายุทีถูก
ทอดทิง
02.โครงการคนไทยใจอาสา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของชุมชน
ในการร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาสถานทีสําคัญต่าง ๆ และบ้านเรือนของผู้
ประสบความเดือดร้อน ยากจน
03.โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพคนพิการภายในตําบลดงมูล
เหล็ก ให้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ ให้กับตนเอง ลดรายจ่ายครอบครัวและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถินรวมใจช่วยผู้
ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,785,740 บาท
งบบุคลากร รวม 761,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 761,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 599,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา  ได้แก่ ผู้
อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา นายช่างโยธาฯ จํานวน 1 อัตรา  และ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับ ตามระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ใน
สังกัด จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ คนงานทัวไป (ทัวไป) 1 อัตรา และจ่ายเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
 เช่น เงินค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 936,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง  ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน นายก อบต.และผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร  แบบ
แปลน  เอกสารสอบราคา  ประกวดราคา หนังสือพิมพ์ ของ  อบต. ค่า
โฆษณาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิงพิมพ์ โทรทัศน์  ฯลฯ  ค่า
จ้างเหมาบริการแรงงาน  จ้างทําของ   ค่ารับวารสาร จัดทําสือประชา
สัมพันธ์ ต่าง  ๆ    ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง 

ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีใช้ในกิจการของ อบต. และไฟฟ้า
สาธารณะ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลดง
มูลเหล็ก

งบลงทุน รวม 88,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 88,700 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
01. กล้องถ่ายภาพนิง ระดับดิจิตอล จํานวน 32,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า  20.2 ล้านพิกเซล Body  kit 18-55 IS STM ภาพเคลือนไหวที
โดยสามารถโฟกัสเกาะติดวัตถุให้อัตโนมัติอย่างแม่นยําราบรืน ไม่มี
สะดุด พร้อมหน้าจอ LCD ทัชสกรีนแบบปรับหมุนได้ เพือความสะดวกใน
การเลือกจุดโฟกัส มีระบบแฟลชในตัว สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไป
ยัง เครืองคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมมีกระเป๋าบรรจุกล้อง (ราคาตามราคาท้อง
ตลาด)
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ครุภัณฑ์สํารวจ
01. เทปวัดทีสายเหล็ก จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดทีสายเหล็ก เคลือบไนล่อน มีคุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
 - สายเทป เคลือบด้วยไนล่อนสีขาว หนาพิเศษ ผลิตจาก
เหล็ก High carbon Steel
 - เทปมีความยาว 50 เมตร / 165 ฟุต
 - หน้ากว้างของเส้นเทป 10 มิลลิเมตร
- ด้ามจับหุ้มยาง เพิมความกระชับ
- ปลายแหลม มีขนาดใหญ่ ยึดติดทุกพืนผิว
- ระบบทดเฟือง ช่วยหมุนเก็บสายได้เร็วขึน 3 เท่า
- ทีหมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทําด้วยพลาสติก
- ใช้มาตราเมตริก และสามารถอ่านค่าระยะได้ทัง 2 ด้านของสายเทป
- มีหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรอง จากสํานักงานกลางชังตวงวัด
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษ A3 จํานวน 53,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําสําหรับ
กระดาษขนาด A3 มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -ระบบทดเฟือง ช่วยหมุนเก็บสายได้เร็วขึน 3 เท่า
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,890,500 บาท
งบลงทุน รวม 4,790,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,790,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
01. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน ร.ต.ท.นาวิน ศร
เพชร หมู่ที 1

จํานวน 215,600 บาท

เพือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน ร.ต.ท.นาวิน ศรเพชร หมู่
ที 1 ตําบลดงมูลเหล็ก  อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบที อบต
.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ
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02. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสิงห์ ฝาระลึก 
หมู่ที 2

จํานวน 118,600 บาท

เพือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสิงห์ ฝาระลึก หมู่
ที 2 ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล
.ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบที อบ
ต.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ
03. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน น.ส.เกวลี ดีโส ถึง 
บ้านนายทองพูน แสงทอง หมู่ที 5

จํานวน 211,000 บาท

 เพือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน น.ส.เกวลี  ดีโส ถึง บ้าน
นายทองพูน  แสงทอง หมู่ที 5  ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล
.ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบที อบ
ต.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ          
04. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายวิรัตน์  สมศรี 
ถึง บ้านนางเย็น พูนสิงห์ หมู่ที 5

จํานวน 358,800 บาท

 เพือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้าน นายวิรัตน์  สม
ศรี ถึง บ้านนางเย็น  พูนสิงห์ หมู่ที 5 ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15
 เมตร           
หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 588  ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50
 เมตร ตามแบบที อบต.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ          
05. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน หมู่ที 6 จํานวน 1,455,000 บาท
เพือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน หมู่ที 6 ตําบลดงมูล
เหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 633
 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 2,532 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบที อบต.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ         
06. โครงการก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน สายตู้ยามเก่า - บ้านนายเสียน 
บุญมี หมู่ที 9

จํานวน 1,394,500 บาท

เพือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายตู้ยามเก่า - บ้านนายเสียนบุญ
มี  หมู่ที 9 ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 646 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อย
กว่า 2,584 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบที อบต
.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ          

07. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. หมู่ที 4 (หัวนานายพัน  ฮาดแมน) จํานวน 473,000 บาท
เพือก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. หมู่ที 4 (หัวนานายพัน  ฮาดแมน)  ตําบล
ดงมูลเหล็ก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร สูง 3.0 เมตร ยาว 8 เมตร 1 ช่องทาง ตามแบบ
มาตรฐาน เลขที ทถ-5-201 ถึง ทถ-5-204 พร้อมป้ายโครงการ           
08. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล.หมู่ที 10 (หัวนานายสุพรรณ  ศรี
คํา)

จํานวน 314,000 บาท

เพือก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. หมู่ที 10 (หัวนานายสุพรรณ  ศรี
คํา)  ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด
กว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 6  เมตร 2 ช่องทาง  ตามแบบ
มาตรฐาน เลขที ทถ-5-201 ถึง ทถ-5-204 พร้อมป้ายโครงการ           
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
01. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเนืองจากการปรับปรุงทีดินหรือสิงก่อ
สร้าง ซึงมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,100,000 บาท
เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการปรับปรุง
ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 864,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ใน
สังกัด  จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถขยะ จํานวน 1 อัตร คนงาน
ประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา            

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
 เช่น เงินค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 504,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 504,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 504,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการกําจัดขยะให้กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับกฎหมายสิทธิเด็กและเยาวชนในการ
แก้ไขปัญหาการละเมิดเด็กและเยาวชน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงให้ความรู้เกียวกับกฎหมายแก่เด็กและ
เยาวชน
02. โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับกฎหมายสิทธิสตรีในการแก้ไขปัญหา
ละเมิดสตรี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการให้ความรู้เกียวกับ
กฎหมายแก่สตรี
03. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ในเขตพืนทีตําบลดงมูลเหล็ก
04. โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนงบประมาณจัดซืออุปกรณ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพและ
สนับสนุนงบประมาณให้กับสตรี
05. โครงการส่งเสริมอาชีพการทําดอกไม้จันทน์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพและใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท
โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่น
ดิน ท้องถิน และชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 337,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 312,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจําปี 2560 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ประจําปี  2560
02.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุก
ประเภททังในและนอกจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นค่าชุดนักกีฬา ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเบียเลียงในการฝึกซ้อมและเดินทาง         
ค่าเช่าทีพักฯลฯ        

ค่าวัสดุ รวม 132,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 132,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ กีฬา และในการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านตาม
ภารกิจถ่ายโอน

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท

1.1 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีเป็นเจ้าภาพโครงการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถินชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ์  รวม15,000 บาท
    เพือจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีเป็นเจ้าภาพ โครงการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถินชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ของ
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประจําปี 2560         
1.2 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีเป็นเจ้าภาพโครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมงานประเพณีมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจําปีปี
งบประมาณ 2560 จํานวน 10,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณี
มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิตของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้คงไว้สืบไป         

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 605,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
02. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ จํานวน 75,000 บาท
03. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือยาวประจําปี จํานวน 300,000 บาท
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04. โครงการร่วมใจทําบุญเข้าวัด จํานวน 10,000 บาท
05. โครงการคนดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม จํานวน 100,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน  และชุมชน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความ
สมานฉันท์ในชุมชนอย่างยังยืน        

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านลําป่าสักมูล หมู่ที 7 เพือดําเนินการจัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟ ประจําปี 2560

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 229,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 194,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,400 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย
ธรรมชาติ

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรทีประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน
และฤดูแล้งในพืนทีตําบลดงมูลเหล็ก
02. โครงการอบรมให้ความรู้ต่อยอดในการสร้างผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่เกษตรกรภายในพืนทีตําบลดง
มูลเหล็ก ในด้านการสร้างผลผลิตทางการเกษตร
03. โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตพืช (GAP) ตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตพืช (GAP) ตําบล
ดงมูลเหล็ก

ค่าวัสดุ รวม 45,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีใช้ในกิจการ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร   เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ไม้
บรรทัด ฯลฯ        

วัสดุการเกษตร จํานวน 34,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธ์พืชต่าง ๆ สารเคมีทางการ
เกษตร  ดินเกษตร ต้นไม้ประดับ  และไม้ยืนต้น ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ใช้ในกิจการ  ของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เช่น ไม้ทําป้าย สี พู่กัน ผ้าสําหรับเขียน
ป้าย  ฟิล์ม ถ่านกล้องถ่ายรูป ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01. เครืองพิมพ์ passbook จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ passbook สําหรับพิมพ์สมุดทะเบียน 
สมุดรายชือเกษตรกร รายงานกระดาษ A4 Size  ซึงมีคุณสมบัติดังนี       
 
   - ชนิด 24 เข็มพิมพ์  พิมพ์ได้ทังภาษาไทย อังกฤษ ตัวเลข        
  - พิมพ์งานได้รวมเร็วกว่ารุ่นอืน ความเร็วสูงสุด 510 ตัวอักษร/วินาที     
  
  - หัวพิมพ์มีความทนทานสูงถึง 400 ล้านกระแทกต่อเข็ม       
  - มี Port เชือมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 3 Ports 
แบบ USB, Bidirectional Parallel และ Serial Rs 232C 
(ต่อพร้อมกัน 3 Ports ได้) (ราคาตามราคาท้องตลาด)       

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,374,520 บาท
งบกลาง รวม 16,374,520 บาท
งบกลาง รวม 16,374,520 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 228,020 บาท
เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมูลเหล็ก

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,122,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพคนชรา ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,304,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพคนพิการ 
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในตําบลดงมูลเหล็ก
สํารองจ่าย จํานวน 1,722,678 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินกรณีจําเป็นเร่งด่วนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้
ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 664,100 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินสมทบกองทุน (กองบุญ) สวัสดิการชุมชนตําบลดงมูลเหล็ก
2. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลดงมูล
เหล็ก
3. ทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 260,922 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
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