
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลดงมูลเหล็ก
อําเภอ เมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 51,759,090 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,032,920 บาท
งบบุคลากร รวม 7,822,380 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.ดงมูลเหล็ก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.ดงมูลเหล็ก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,972,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา, รองประธาน
สภา, สมาชิก อบต.และเลขานุการสภา อบต.ดงมูลเหล็ก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,164,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,024,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน 9 คน ได้แก่
ปลัด อบต. 1 อัตรา, รองปลัด อบต. 1 อัตรา, หัวหน้าสํานักปลัด 1 อัตรา, 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 1 อัตรา, นักทรัพยากรฯ 1 อัตรา นัก
พัฒนาชุมชนฯ 1 อัตรา นักจัดการงานทัวไปฯ 1 อัตรา นักประชา
สัมพันธ์ฯ 1 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการฯ 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับ ตามระเบียบ ฯ กําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,727,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด จํานวน 15 อัตรา ได้แก่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ) 2 อัตรา, คนงานทัวไป (ทัวไป) 13
 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 161,220 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
 เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 4,135,240 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,443,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานของนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาค
เรียน 
ค่าตอบแทนในการกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนอืนแก่ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง อบต.ดงมูลเหล็ก ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 204,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 124,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน นายก อบต.และผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบ
แปลน เอกสารสอบราคา ประกวดราคา ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์
ของ อบต. 
ค่าโฆษณาแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิงพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ 
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัดทําสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบ
แปลน เอกสารสอบราคา ประกวดราคา ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์
ของ อบต. 
ค่าโฆษณาแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิงพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ 
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัดทําสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ
02. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินีนาถ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหา
ราชินีนาถ

03. โครงการน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หา
ภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ค่าวัสดุ รวม 951,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 316,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีใช้ในกิจการ อบต.
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทีใช้ใน
กิจการของ อบต.และสําหรับพ่นหมอกควันยุงลายในเขต อบต.

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี วัสดุเชือมต่อ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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วัสดุอืน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนําดืมทีสะอาด เพือบริการประชาชน 
หรือผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 560,840 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และค่า
ไฟฟ้าหอกระจายข่าวไร้สาย ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตําบลดงมูลเหล็ก
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร ธนาณัติ ค่าจัดซือไปรษณียบัตร ฯลฯ ใช้
สําหรับกิจการองค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

งบลงทุน รวม 55,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01. เก้าอีสําหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 10,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานผู้ปฏิบัติ
งาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,500 บาท  (ราคาตามราคาท้องตลาด)
02. ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 3,900 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือตู้จัดเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลัง
(ราคาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01. เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครืองๆ ละ 16,000 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจํา
ปีพ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  10:07:02 หน้า : 3/26



02. เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,600 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครืองๆ ละ 2,800 บาท 
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 21 เมษายน 2560

03. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 3,300 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 21 เมษายน 2560

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อปท.ทีเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนการดําเนิน
งานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซือจัดจ้างระดับอําเภอ อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

งานบริหารงานคลัง รวม 2,341,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,294,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,294,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 923,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ 
ผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 1 อัตรา 
เจ้าพนักงานพัสดุฯ 1 อัตราและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขัน
ประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับ ตามระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 316,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานทีมีอยู่ในสังกัด จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ 
เช่น เงินค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ
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งบดําเนินงาน รวม 674,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ค่าลงทะเบียน ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน
เอกสารสอบราคา ประกวดราคา ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ของอบต.
ค่าโฆษณาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิงพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ 
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัดทําสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและค่าเลียงรับรอง
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ภายในตําบลดงมูลเหล็ก ใช้ในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องทีของ
ประชาชนทีมีพืนทีในตําบลดงมูลเหล็ก

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์อืน ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ รถ
ดับเพลิง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
งบลงทุน รวม 372,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 372,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01. โต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 3,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสําหรับผู้ปฏิบัตงาน จํานวน 1 ตัว 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
02. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชัน 20 ช่อง จํานวน 15,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กวาง
แฟ้ม 2 ชัน จํานวน 20 ช่อง จํานวน 4 หลังๆ ละ 3,900 บาท (ราคาตาม
ราคาท้องตลาด)
03. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด
ทึบ 2 บาน จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
04. เก้าอีผู้บริหาร จํานวน 9,800 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือเก้าอีผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว (ราคาตามราคาท้องตลาด)
05. เก้าอีเจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน จํานวน 3,500 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับเจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01. เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 16,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 6
 เครืองๆ ละ 2,800 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560
02. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560

03. เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) จํานวน 8,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 2 เครืองๆ ละ 4,300 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
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02. โครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,265,520 บาท
งบบุคลากร รวม 645,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 645,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 165,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน  1  อัตรา ได้แก่ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด จํานวน 4 อัตรา 
ได้แก่ พนักงานขับรถดับเพลิง(ทัวไป) 1 อัตรา พนักงานดับเพลิง(ทัวไป) 
2 อัตรา พนักงานขับรถกระเช้า(ทัวไป) 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
 
เช่น เงินค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบ
แปลน เอกสารสอบราคา ประกวดราคา ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ของ
อบต. 
ค่าโฆษณาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิงพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทําของ จัดทําสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
02. โครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
03. โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 45,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ
ประชาชน
04. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
05. โครงการให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้การใช้เครืองใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ทีเกียวกับไฟฟ้าในครัวเรือนให้ถูกต้อง
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06. โครงการขับขีปลอดภัย จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทําป้ายโครงการขับขีปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน
ให้มีความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง
งบลงทุน รวม 215,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 215,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01. เก้าอีสําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 3,500 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
02. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
03. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชัน 20 ช่อง จํานวน 3,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชัน จํานวน 20 ช่อง จํานวน 1 ตัว
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
04. บันไดอะลูมิเนียมสไลด์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบันไดอะลูมิเนียมสไลด์ (บันไดพาด 2 ตอนเลือน)
จํานวน 1 อัน มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - ทําจากอะลูมิเนียมคุณภาพดีทีผ่านกรรมวิธีป้องกันการเกิดคราบดํา
และช่วยเพิมความแข็งแรง
    - ปลายขาสามารถปรับรูปแบบตามลักษณะการใช้งานได้ 2
 ลักษณะ กันลืนขณะใช้งาน เหมาะสําหรับพืนผิวเรียบ และแบบฟันฉลาม
สําหรับพืนผิวขรุขะหรือพืนผิวทีเป็นดินไม่เสมอกัน
    - สามารถรับนําหนักได้ 150 กก.
    - ตัวล๊อกถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพือสะดวกต่อการใช้งานและมีความ
แข็งแรงทนทาน
    - ด้านข้างบันไดอะลูมิเนียมปิดด้วยจุกพลาสติก เพือเพิมความสวยงาม
    - บันไดพาด 2 ตอน เลือน 16 ฟุต
    - ขนาดกว้าง 37.5 ซม. สูง 496.5 ซม. เมือยืดสูงสุด 886.5 ซม.
(ราคาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01. เลือยโซ่ยนต์ จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน
ดังนี
ขนาด 4.6 แรงม้า ขนาดความยาวบาร์เลือย 20 นิว 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
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02. ปัมลม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมลม ขนาด 100 ลิตร จํานวน 1 เครือง มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - ปัมลม ลูกสูบ แบบ 2 สูบ
 - กําลัง 3 แรงม้า
 - แรงดัน 8 บาร์
 - ความจุ 100 ลิตร
 - ระบบปัมทํางานเงียบ
 - มีตัวเช็ควาล์ว และสวิทซ์ออโต้
 - ปัมลมเข้าถึงอัตโนมัติ และตัดการทํางานเมือลมเต็มถัง
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
03. สว่านตังพืน จํานวน 12,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านตังพืน จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐาน
ดังนี
 - มอเตอร์ ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลล์
 - ปรับความเร็วได้ 5 ระดับ (2 มูเลย์)
 - สวิทช์ปิด เปิดแบบ แม็กเนติก
 - ระยะเจาะลึกสุด 50 มิลลิเมตร
(ราคาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
01. สายส่งนําดับเพลิง จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง จํานวน 2 เส้นๆ ละ 16,000
 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - สายส่งนําดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิว สีเหลือง
    - ผนังของสายส่งนําดับเพลิงไม่มีตะเข็บ มี 4 ชัน
    - ทนแรงดันใช้งาน 290 PSI
    - ทนแรงดันทดสอบ 435 PSI    
    - ทนแรงดันระเบิด 725 PSI
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
02. ถุงมือดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถุงมือดับเพลิง จํานวน 10 คู่ๆ ละ 2,500 บาท  
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - เป็นถุงมือชนิด แยกห้านิวไม่ติดกัน
 - ชันนอกวัสดุทําด้วยหนัง
 - ชันในเป็นผ้า สามารถทนความร้อนได้ดี
03. ผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง (ฮู๊ด) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง (hood) จํานวน 15
 ผืนๆ ละ 2,000 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - ตัดเย็บด้วยผ้า 2 ชัน 
 - เป็นผ้านุ่ม มียางยืดรอบใบหน้า มีช่องเปิดสําหรับดวงตาและใบหน้า
 - บริเวณยางยืดและรอบปลายด้านล่าง ตัดเย็บด้วยตะเข็บคู่
 - ขับเหงือและระบายความร้อนเป็นอย่างดี นําหนักเบา
 - ใช้งานร่วมกับหน้ากาก scba ได้
 - ไม่ลุกลามไฟ ไม่หงิกงอ
 - มีการเปลียนแปลงขนาดเมือโดนความร้อน น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์
 - ความยาวไม่น้อยกว่า 16 นิว เพือปกป้องศีรษะถึงลําคอ
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
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04. หัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 1 หัว มีคุณลักษณะพืน
ฐาน
ดังนี
    - เป็นหัวฉีดนําดับเพลิงทีเหมาะสมกับนักผจญเพลิงและการดับเพลิง
โดยแท้จริง
    - มีด้ามจับทีกระชับมือ แบบด้ามปืน
    - มีคันโยก เปิด-ปิดนํา แบบ BALL VALVE สามารถเปิด-ปิดนําทีหัว
ฉีดได้โดยตรง
    - มีตําแหน่งปรับปริมาณนํา 4 ตําแหน่ง คือ 30 - 60 -95 -125 
แกลลอน/นาที และตําแหน่ง FLUSH  เพือใช้ปรับในกรณีทีมีสิงสกปรก
ปะปนมากับนํา เมือปรับไปตําแหน่ง FLUSH หัวฉีดจะเปิดกว้างมากทีสุด
เพือไล่สิงสกปรกออกไปจนหมด
    - หัวฉีดนําดับเพลิงสามารถปรับเป็นลําตรง กึงลํากึงฝอย และม่านนําได้
    - ข้อต่อทางเข้า (INLET) ใช้กับสายส่งนําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว
    - สามารถใช้กับข้อต่อสวมเร็วได้ (QUICK COUPLING) ซึงจะมีข้อ
ต่อสวมเร็วพร้อมกับหัวฉีด
    - เป็นหัวฉีดทีมีนําหนักเบา ผลิตจากอลูมินัมอัลลอย นําหนักเพียง 4.2
 ปอนด์ หรือ 1.9 กก.
    - สามารถใช้เป็นหัวฉีดนํายาฟองโฟมได้ โดย
เพิม EDUCATORS AND FOAM TUBE
(ราคาตามราคาท้องตลาด)

05. ข้อแยก 3 ทาง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือข้อแยก 3 ทาง จํานวน 1 อัน  มีคุณลักษณะพืนฐาน
ดังนี
    - เป็นข้อต่อสายส่งนําดับเพลิงแบบสวมเร็วตัวเมียชนิดเขียวเดียว
    - มีประตูปิด - เปิดนําทําด้วยทองเหลือง ชุบโครเมียม ขนาด 2.5 นิว
    - มีทางนําเข้า ขนาด 2.5 นิว 1 ทาง
    - มีทางออกนํา ขนาด 2.5 นิว 2 ทาง
    (ราคาตามราคาท้องตลาด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 476,160 บาท
งบบุคลากร รวม 378,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 378,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ 
นักบริหารการศึกษาฯ (ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ) 1 อัตรา และจ่ายเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ทีควรได้รับ ตามระเบียบกําหนด

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาเผยแพร่ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง ค่าลงทะเบียน สิงพิมพ์ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาบริการแรง
งาน
จ้างทําของ จัดทําสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีใช้ในกิจการ อบต.
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

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 หลังๆ ละ 3,900 บาท (ราคาตาม
ราคาท้องตลาด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,110,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,190,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,190,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 793,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครู จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ 
ครู จํานวน 3 อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,259,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด จํานวน 10 อัตรา
ได้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) 5  อัตรา คนงานทัวไป จํานวน 5
 อัตราและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 137,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ 
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 3,158,290 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,761,270 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 220,270 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาเผยแพร่ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง สิงพิมพ์โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จ้างทํา
ของ 
จัดทําสือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
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02. โครงการลานวัฒนธรรมประดิษฐ์สือและเล่านิทานเพือส่งเสริมความ
สัมพันธ์ของเด็กและชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์สือและเล่านิทานเพือส่งเสริมความ
สัมพันธ์ของเด็กและชุมชน
03. โครงการหนูน้อยเรียนรู้มารยาทไทย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้มารยาทไทย
04. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขอนามัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กดูแลสุขอนามัย
ของตนเองได้เหมาะสมตามวัย
05. โครงการส่งเสริมสิงแวดล้อมให้ร่มรืนและปลอดภัย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสิงแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ร่มรืนและมีความปลอดภัย
06. โครงการหนูน้อยและครูเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสืบสานวัฒนธรรมทีดีงามของชุมชนและสืบ
ทอดการมีส่วนร่วมงานวัฒนธรรมชุมชน
07. โครงการส่งเสริมการรักษาศีลอุโบสถให้กับบุคลากรและผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู เด็ก และผู้
ปกครองร่วมกันรักษาศีลอุโบสถและบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
08. โครงการประดิษฐ์สือภูมิปัญญาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับ
วัย

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันผลิตสือ
ภูมิปัญญาส่งเสริมพัฒนาการใช้ภาษาให้กับเด็ก
09. โครงการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
10. โครงการพัฒนาทักษะการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ทักษะการปฏิบัติ
การวิจัยชันเรียน เยียมนิเทศห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับครูและ
บุคลากร

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทักษะการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
การวิจัยชันเรียน ให้กับครูและบุคลากร
11. โครงการนิเทศการศึกษาเพือพัฒนาวิชาชีพครูและผลงานวิชาการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้ครูมีทักษะในการพัฒนาวิชาชีพ
ทักษะการเก็บผลงานครู และผลงานวิชาการ
12. โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูในการส่งเสริมพัฒนาการ
และการเจริญเติบโตของเด็กให้เหมาะสมตามวัย
13. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับครูและบุคลากรทีเกียวข้อง
14. โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับกฎจราจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกียวกับกฎจราจร ลดอุบัติเหตุ
และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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15. โครงการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน

16. โครงการสวัสดิการรถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบล
ดงมูลเหล็ก

จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการรถรับส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที
ด้อยโอกาส
17. โครงการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้และประสบการณ์
18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 858,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี
18.1 ค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 130 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
เป็นเงิน 637,000 บาท
18.2 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซือวัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอนและเครืองเล่นพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 130 คน อัตราคนละ 1,700
 บาท
เป็นเงิน 221,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,385,420 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,385,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) จัดสรรให้แก่เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนอนุบาลและเด็กนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที 1-6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพืนทีของ อบต.ดงมูลเหล็ก
จํานวน 6 โรงเรียน แยกรายละเอียดดังนี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 130 คน และโรงเรียน 6
 โรงเรียน จํานวน 593 คน รวมทังสิน 723 คนๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน

งบลงทุน รวม 66,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01. เก้าอีสําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
02. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชัน 20 ช่อง จํานวน 11,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชัน จํานวน 20 ช่อง 
จํานวน 3 หลังๆ ละ 3,900 บาท (ราคาตามราคาท้องตลาด)
03. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
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04. ชันเก็บสือ อุปกรณ์การเรียน การสอน จํานวน 8,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บสือ อุปกรณ์การเรียน การสอน 9
 ช่อง จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 4,400 บาท มีคุณลักษณะดังนี
    - สามารถวางของได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสีสันสวยงาม และคง
ทน
    - ขนาด 94.5 x 94.5 ซม.
    - ขนาดช่อง  30 x 30 ซม.
(ราคาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์การเกษตร
01. เครืองสูบนําแบบแช่ 1 นิว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบแช่ 1 นิว จํานวน 1 ตัว มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - วัสดุทําจากพลาสติก นําหนักเบา
    - มีระบบป้องกันมอเตอร์ไหม้อัตโนมัติ
    - ใบพัดทําด้วย Nyion 6 with 30% Glass Filber
    - มอเตอร์มีระบบกันนํารัว สูบนําระดับตําสุดได้ที 25 mm
    - สายไฟยาว 3.5 เมตร
(ราคาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
01. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 8,000 บาท มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิว
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําเดือน มีนาคม 2560)
02. เครืองเล่น DVD จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่น DVD จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
    - Audio Out, Video Out ไม่มี HDMI Out
    - แผ่นทีรองรับ DVD-R*1/ DVD-R DL*1/ DVD-RW*1, MP3
    - ใช้งานร่วมกับ Xvid ได้
    - USB 2.0 ใช้งานทีง่ายแบบ HDMI-CEC
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
03. เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครือง มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําเดือน มีนาคม 2560)
04. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 10,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 
120 นิว จํานวน 1 จอ (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจํา
เดือน มีนาคม 2560)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,695,450 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,695,450 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,695,450 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กนักเรียนชันอนุบาล-
ชันประถมศึกษาปีที 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษา ขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพืนทีตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 6
 แห่ง จํานวน 593 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน จํานวน 2,372,000 บาท
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก จํานวน 144,050 บาท
  2.1 โครงการส่งเสริมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ
  2.2 โครงการฝึกทักษะการซ่อมบํารุงเครืองดนตรีไทย จํานวน 55,050
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ
  2.3 โครงการทักษะอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ
  2.4 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านลําป่าสักมูล จํานวน 20,000 บาท
  3.1 โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลําป่าสักมูลในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ
  3.2 โครงการอนุรักษ์ประเพณีฟ้อนแขบลาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลําป่าสักมูลในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ
  3.3 โครงการเยาวชนคนดี To Be Number One  จํานวน 5,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลําป่าสักมูลในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ
  3.4 โครงการกีฬาพืนบ้านต้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลําป่าสักมูลในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด จํานวน 55,400 บาท
  4.1 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด จํานวน 55,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสะอาดในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ากกตาล จํานวน 75,000 บาท
  5.1 โครงการเกษตรเพืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดําริ 
จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ากกตาลในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ฯ
  5.2 โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน (ด้านการจักสาน)
จํานวน 25,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ากกตาลในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ฯ
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนตะแบก จํานวน 29,000 บาท
  6.1 โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนตะแบกในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ
  6.2 โครงการ To Be Number One  จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนตะแบกในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ
  6.3 โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต้านภัยยาเสพ
ติด จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนตะแบกในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ฯ

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,262,800 บาท
งบบุคลากร รวม 777,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 777,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 416,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม) 
1  อัตรา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับ ตามระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 281,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1
 อัตราและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่างๆ 
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 375,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการออกกําลังกายเพือสุขภาพตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกกําลังกายเพือสุขภาพตําบลดงมูลเหล็ก
02. โครงการแข่งขันกีฬาเพือสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเพือสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุตําบล
ดงมูลเหล็ก
03. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ ภายในตําบลดงมูลเหล็ก
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04. โครงการอาหารสะอาดถูกหลักอนามัยไร้สารปนเปือน ตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพือให้ประชาชนได้รับประทาน
อาหารทีถูกหลักอนามัยไร้สารปนเปือน
05. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างภูมิคุ้นกันยาเสพติดใน
เยาวชนตําบลดงมูลเหล็ก

ค่าวัสดุ รวม 240,500 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 240,500 บาท
งบลงทุน รวม 16,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
02. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชัน 20 ช่อง จํานวน 7,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กวาง
แฟ้ม 2 ชัน จํานวน 20 ช่อง จํานวน 2 หลังๆ ละ 3,900 บาท (ราคาตาม
ราคาท้องตลาด)
03. เก้าอีสําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 3,500 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับเจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว
(ราคาตามราคาท้องตลาด)

งบเงินอุดหนุน รวม 93,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 93,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 93,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขต องค์การบริหารส่วนตําบล เพือสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน 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 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุที
ถูกทอดทิง
02. โครงการคนไทยใจอาสา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของชุมชน 
ในการร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาสถานทีสําคัญต่างๆ และบ้านเรือนของ
ผู้ประสบความเดือดร้อนยากจน
03. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
สิทธิสวัสดิการของผู้พิการ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้พิการให้มีความ
รู้ ความเข้าใจในสิทธิสวัสดิการของผู้พิการพึงจะได้รับ
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถินรวมใจช่วย
ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,739,680 บาท
งบบุคลากร รวม 794,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 794,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 632,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 
ผู้อํานวยการกองช่าง  1 อัตรา นายช่างโยธาฯ 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนเลือนขันประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ทีควรได้รับ ตามระเบียบกําหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
คนงานทัวไป (ทัวไป) 1 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่าง ๆ
เช่น เงินค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 715,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและผู้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน 
เอกสารสอบราคา ประกวดราคา หนังสือพิมพ์ของ อบต. ค่าโฆษณาเผย
แพร่
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สิงพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการแรง
งาน
จ้างทําของ ค่ารับวารสาร จัดทําสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าลง
ทะเบียน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ทีใช้ในกิจการของ อบต.และ
ไฟฟ้าสาธารณะ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดงมูลเหล็ก
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งบลงทุน รวม 229,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 229,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01. ไม้สต๊าฟ ขนาด 3 ม. จํานวน 1,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก จํานวน 1 อัน มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - ทําด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
    - ความยาว 3 เมตร สามารถเลือนขึน - ลงได้
    - มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตัง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลข
กํากับทุก 10 ซม.
    - มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
    - มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
    - สีทีขีดแบ่งเป็นสีดําสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร บนพืนสีขาว
    - มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
02. ไม้สต๊าฟ ขนาด 4 ม. จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก จํานวน 1 อัน มี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - ทําด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
    - ความยาว 4 เมตร สามารถเลือนขึน - ลงได้
    - มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตัง เป็นรูปตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลข
กํากับทุก 10 ซม.
    - มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
    - มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
    - สีทีขีดแบ่งเป็นสีดําสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร บนพืนสีขาว
    - มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
03. เก้าอีสําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัว 
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
04. ตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชัน 20 ช่อง จํานวน 3,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กวางแฟ้ม 2 ชัน จํานวน 20 ช่อง จํานวน 1
 หลัง
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
05. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง
(ราคาตามราคาท้องตลาด)
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
01. รถสามล้อบรรทุก จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถสามล้อเอนกประสงค์ จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะ
พืนฐานดังนี
    1. เครืองยนต์สีจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศ
    2. ความจุกระบอกสูบ  149.4 ซีซี
    3. ระบบจุดระเบิด CDI
    4. ระบบสตาร์ท์ไฟฟ้า/เท้า
    5. ขนาดล้อหน้า/หลัง 5.00-12
    6. ขนาดของตัวรถ  1300 x 3450 x 1410 มม.
    7. ขนาดของกระบะ 1300 x 1800 x 45 มม.
    8. นําหนักรถ  365  กิโลกรัม
    9. นําหนักบรรทุก  300 กิโลกรม (โดยประมาณ)
    10. ความเร็วสูงสุด 60 กม./ชม.
    11. ความจุถังนํามัน  13.5  ลิตร
(ราคาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์การเกษตร
01. เครืองสูบนําซัมเมิร์ส จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําซัมเมิร์ส จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะ
พืนฐานดังนี 
    - ใบพัดสลัดทราย ทดการขัดสีจากนําปนทรายได้ดี ใช้งานได้ยาวนาน
    - โครงสร้างทําจากสแตนเลส SUS 304 ทนการกัดกร่อนจากนํา
กระด้าง และนํากร่อย
    - ทนทาน ด้วยมอเตอร์แบบ 1 เฟส 3 สาย
(ราคาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
01. เครืองเจาะคอนกรีต จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะ
พืนฐานดังนี
    - เจาะโดยการหมุนเกลียว
    - ปล่อยนําไหลผ่านกระบอกเจาะ ขณะทํางาน
    - เส้นผ่าศูนย์กลางทีเจาะได้ 1" - 8 "
    - ความลึกทีเจาะได้  350 มม.
    - ความจุถังนํา  40  ลิตร
    - ขนาด 620 x 1350 x1170 มม.
    - กระบอกสูบ ช่วงชัก 68x45 มม.
    - ปริมาตรกระบอกสูบ 163 ซีซี
    - เครืองยนต์ 5.5 HP/3600 rpm
    - ความจุถังนํามันเชือเพลิง 2 ลิตร
    - ความจุถังนํามันเครือง 0.65 ลิตร
  (ราคาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
01. เครืองตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จํานวน 9,500 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จํานวน 1 เครือง 
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําเดือน มีนาคม 2560)
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ครุภัณฑ์สํารวจ
01. ขาตังกล้องส่องระดับ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือขาตังกล้องส่องระดับ จํานวน 1 อัน มีคุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
    - ขาตังทําจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง
    - แป้นรองฐานทําจากอลูมิเนียมขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 124 มิลลิเมตร
    - ความยาวของขาตังขณะพับเก็บมีความยาวไม่น้อยกว่า 1.15 เมตร
    - ปลายขาเหยียบทัง 3 ขา ทําจากอลูมิเนียม
    - ขาตังทัง 3 ขา สามารถเลือนขึนและเลือนลงได้ พร้อมทังสามารถล็อค
ขาตังได้ตามความสูงทีต้องการ
    - มีสายสะพายสะดวกในการหิวไปใช้งาน
(ราคาตามราคาท้องตลาด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01. เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง
มีคุณลักษณะพืนฐาน 
    - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560)
02. เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkget Printer) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
    - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm)
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100 แผ่น
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 21 เมษายน 2560)

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,112,900 บาท
งบลงทุน รวม 4,712,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,712,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
01. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านซอยแก้มลิง หมู่ที 3 บ้าน
คลองบง

จํานวน 256,000 บาท

เพือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยแก้มลิง หมู่ที 3 บ้านคลอง
บง ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ความยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่
น้อยกว่า 480 
ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบที อบต.กําหนดพร้อมป้าย
โครงการ
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02. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. กว้าง 0.40x0.50 เมตร ยาว 70 
เมตร 
หมู่ที 4 บ้างดงมูลเหล็ก

จํานวน 249,900 บาท

เพือก่อสร้างรางระบายนํา คสล.กว้าง 0.40 x 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร 
หมู่ที 4  ตําบลดงมูลเหล็ก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตามแบบที อบต.กําหนด พร้อมป้ายโครงการ
03. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายซอยบ้านนายบุญมาก 
พานทองคํา หมู่ที 5 บ้านโนนตะแบก

จํานวน 407,200 บาท

เพือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายซอยบ้านนายบุญมาก พาน
ทองคํา
หมู่ที 5 ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบที อบต.กําหนด
พร้อมป้ายโครงการ
04. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายปราโมทย์ 
หาญชัย ถึง บ้านนายบท  ป้านภูมิ หมู่ที 6 บ้านท่ากกตาล

จํานวน 497,500 บาท

เพือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายปราโมทย์  หาญ
ชัย ถึง บ้านนายบท  ป้านภูมิ หมู่ที 6 บ้านท่ากกตาล ตําบลดงมูล
เหล็ก  อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อย
กว่า 980 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบที อบต.กําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ
05. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลําป่าสักมูล ถึง แม่นําป่าสัก หมู่ที 7 จํานวน 327,000 บาท
เพือก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลําป่าสักมูล ถึง แม่นําป่าสัก หมู่ที 7 
ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 6
 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบที อบต.กําหนดพร้อม
ป้ายโครงการ
06. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายปากขนางนําหลุม ถึง 
ห้วยนําใส หมู่ที 8 บ้านโนนสะอาด

จํานวน 537,000 บาท

เพือก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายปากขนางนําหลุม ถึง ห้วยนํา
ใส หมู่ที 8 ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบ
ที อบต.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ

07. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายหลัง ประมาณ
เมือง 
หมู่ที 9 บ้านลําป่าสักเหนือ

จํานวน 254,300 บาท

เพือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายหลัง ประมาณ
เมือง หมู่ที 9 
บ้านลําป่าสักเหนือ ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบ
ที อบต.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ
08. โครงการขุดลอกเหมืองคลองไม้แก่น หมู่ที 10 บ้านลําป่าสัก จํานวน 154,800 บาท
เพือขุดลอกเหมืองคลองไม้แก่น หมู่ที 10 ตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดลึก 3.0 เมตร ยาว 250 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ
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09. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เส้นบ้านนายสมัย  เรืองชัย 
ถึง บ้านนายสุพรรณ์  สีพัด หมู่ที 11 บ้านท่ากกตาล

จํานวน 499,000 บาท

เพือก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เส้นบ้านนายสมัย  เรืองชัย ถึง บ้าน
นายสุพรรณ์  สีพัด หมู่ที 11 ตําบลดงมูลเหล็ก  อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อย
กว่า 972 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบที อบต.กําหนดพร้อม
ป้ายโครงการ
10. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. หมู่ที 11 บ้านท่ากกตาล จํานวน 1,280,200 บาท
เพือก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. หมู่ที 11 บ้านท่ากกตาล ตําบลดงมูล
เหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 2.10
 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 40 เมตร 1 ช่องทาง ทํามุม 30 องศา ตามแบบ
มาตราฐาน เลขที 
ทถ-5 - 201 ถึง ทถ-5 - 204 พร้อมงานก่อสร้างรางนําและซ่อมแซม
ถนน คสล. ตามแบบที อบต.กําหนดพร้อมป้ายโครงการ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
01. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเนืองจากการปรับปรุงทีดินหรือสิงก่อสร้าง
ซึงมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในการปรับปรุงไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,074,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
พนักงานขับรถขยะ  1 อัตรา คนงานประจํารถขยะ  2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ทีมีสิทธิได้รับเงินเพิมต่างๆ 
เช่น เงินค่าครองชีพชัวคราว

งบดําเนินงาน รวม 714,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 714,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 504,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการกําจัดขยะให้กับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการลดขยะแบบมีส่วนร่วมตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะด้วยตนเองอย่างถูกต้องและถูกวิธี
02. โครงการลอกรางระบายนําตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลอกรางระบายนําตําบลดงมูลเหล็ก
03. โครงการกําจัดวัชพืชตามแหล่งนําธรรมชาติ จํานวน 90,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดวัชพืชตามแหล่งนําตามธรรมชาติ ภายใน
ตําบลดงมูลเหล็ก
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับกฎหมายสิทธิเด็กและเยาวชนในการ
แก้ไขปัญหาการละเมิดเด็กและเยาวชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกียวกับกฎหมายสิทธิและ
การแก้ไขปัญหาการละเมิดเด็กและเยาวชน
02. โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับกฎหมายสิทธิสตรีในการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสตรี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับกฎหมายสิทธิ
สตรีในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสตรี
03. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีรายได้
04. โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนงบประมาณจัดซืออุปกรณ์ให้กับ
กลุ่มสตรี 
แม่บ้าน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนงบ
ประมาณให้กลุ่มสตรี และแม่บ้าน

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2561 จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
02. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีเป็นเจ้าภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถินชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี 2561

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการทีเป็นเจ้าภาพโครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมงานประเพณีมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
02. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
03. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือยาวประจําปี จํานวน 320,000 บาท
04. โครงการเข้าวัดทําบุญ จํานวน 10,000 บาท
05. โครงการคนดีมีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม จํานวน 20,000 บาท
06. โครงการวันออกพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความ
สมานฉันท์
ในชุมชนอย่างยังยืน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,400 บาท
ค่าเบียประชุม จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการฝึกอบรมโครงการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
02. โครงการให้ความรู้เกษตรในการปลูกปอเทืองเพือการปรับปรุงคุณภาพ
ดิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพดินในการทําการเกษตร
03. โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยให้ประชาชนน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพืนที

ค่าวัสดุ รวม 61,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีใช้ในกิจการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ สารเคมี
ทางการเกษตร ดินเกษตร ต้นไม้ประดับ และไม้ยืนต้น ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ใช้ในกิจการ ของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เช่น ไม้ทําป้าย สี พู่กัน ผ้าสําหรับเขียนป้าย ฟิล์ม 
ถ่านกล้องถ่ายรูป ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  10:07:02 หน้า : 25/26



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,377,630 บาท
งบกลาง รวม 17,377,630 บาท
งบกลาง รวม 17,377,630 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 244,680 บาท
เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงมูลเหล็ก

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,462,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,803,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพคนพิการ
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในตําบลดงมูลเหล็ก
สํารองจ่าย จํานวน 1,904,950 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินกรณีจําเป็นเร่งด่วนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้
ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย, ภัยแล้ง ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 617,950 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินสมทบกองทุน (กองบุญ) สวัสดิการชุมชนตําบลดงมูลเหล็ก
2.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลดงมูล
เหล็ก
3.ทุนการศึกษาสําหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูลเหล็ก

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 272,450 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
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