
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง
อําเภอ หนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 33,694,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,156,820 บาท
งบบุคลากร รวม 4,852,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท x 12 
เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินเดือน รองนายก อบต. เดือน
ละ 11,220 บาท x 12เดือน x จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 269,280 บาท  เป็นจํานวนเงินทังสิน 514,080 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. เดือน
ละ 1,750 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และรองนายก อบต
.เดือนละ 880 บาท x12 เดือน xจํานวน 2 คน เป็น
เงิน 21,120 บาท เป็นจํานวนเงินทังสิน 42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท x 12 
เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.เดือน
ละ 880 บาท x12 เดือน x จํานวน 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท เป็น
จํานวนเงินทังสิน 42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือน
ละ 7,200 บาท x12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,540,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี ประธานสภาฯ เดือน
ละ 11,220 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท รองประธาน
สภา เดือนละ 9,180 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท สมาชิก
สภา จํานวน 14 คน เดือนละ 7,200บาท/คน/12 เดือน เป็น
เงิน 1,209,600 บาท เลขานุการสภาฯ เดือน
ละ 7,200 /คน/12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท เป็นจํานวนเงินทัง
สิน 1,540,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,627,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,208,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน  4  อัตรา ดังนี      ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – เดือน
กันยายน 2562 เป็นเงิน 429,120 บาท/หัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 เป็น
เงิน 336,360 บาท / นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา เดือน
ตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 293,760 บาท /เจ้า
พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – เดือน
กันยายน 2562 เป็นเงิน 149,640 บาท เป็นเงินทังสิน 1,208,880 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงินเพิม
ต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ฯลฯ เป็นเงิน  15,900 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน   ที
ควรได้รับ ตามระเบียบทีกําหนด เป็นเงิน 210,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักจัดการงานทัว
ไป  จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 เป็น
เงิน 248,160 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 858,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา ดังนี แม่บ้าน (ตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็น
เงิน 157,800 บาท/พนักงานขับรถยนต์ (ตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็น
เงิน 118,440 บาท /ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็น
เงิน 150,720 บาท /คนงานทัวไป จํานวน 4 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 เป็นเงิน 432,000 บาท เป็นเงินทังสิน 858,960 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 85,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิม
ต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ฯลฯ เป็นเงิน 85,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,127,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน  เป็นจํานวนเงิน  450,000  บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรฯ  จํานวน  30,000  บาท
ค่าใช้สอย รวม 845,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ  และค่าเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถินฯ เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 
150,000 บาท

จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง ตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตังฯ กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่ง
ทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังฯสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณี
อืนๆ) จํานวน  300,000 บาท

จํานวน 300,000 บาท

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธีการ     วัน
สําคัญต่างๆ ตามวาระโอกาสทีจําเป็นและมีความสําคัญฯ   จํานวน 5,000 
บาท

จํานวน 5,000 บาท
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โครงการอบรมศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 200,000 บาท  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 74 ลําดับที 
1)

จํานวน 200,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

1. ค่าจัดซือสิงของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้
บรรทัด เก้าอีพลาสติก ฯลฯ จํานวน 150,000 บาท 
2. ค่าจัดซือธงชาติหรือธงตราสัญลักษณ์เพือเฉลิมพระ
เกียรติฯ(ขนาด 60 X 90 ซม.) จํานวน 100,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น นํายาล้างห้องนํา ไม้กวาด ฯลฯ
 จํานวน 50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ
  จํานวน 50,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี ฯลฯ
 จํานวน 100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สีและพู่กัน ฟิล์ม รูปสีทีได้   จาก
การล้าง อัด ขยาย ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์เครืองคอมพิวเตอร์ , ตลับหมึกเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ , แผ่นดิสก์ ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 232,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล /ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง ฯลฯ จํานวน 160,000 บาท

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ด้วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จํานวน 10,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตรา
ไปรษณีย์กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 57,500 บาท
1. ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 จํานวน 50,000 บาท
2. ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ด้วง (www.thaduang.go.th) จํานวน 7,500 บาท
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งบลงทุน รวม 146,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 2 ซุ้มๆ ละ 50,000 บาท        เป็น
จํานวนเงิน 100,000 บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 99 ลําดับที 7)

จํานวน 100,000 บาท

ตู้เหล็ก ขนาด  2  บาน (มอก.) จํานวน  3  ตู้ๆ ละ 5,500  บาท  เป็นจํานวน
เงิน 16,500 บาท คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชัน
ปรับระดับ 3 ชิน  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 81 ลําดับที 
1)

จํานวน 16,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 ชุด  เป็นจํานวน
เงิน 30,000 บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวง
ดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 80 ลําดับที 3)

จํานวน 30,000 บาท

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ
ของ อบต.ท่าด้วง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวน
เงิน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี 2562 อําเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์  จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 433,800 บาท
งบบุคลากร รวม 403,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 403,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 199,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – เดือน
กันยายน 2562  เป็นเงิน 199,200  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 204,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 เป็นเงิน 204,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 
30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,550,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,123,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,123,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 872,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี ผู้อํานวย
การกองคลัง จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็น
เงิน 362,640 บาท /เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เดือน
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็นเงิน 210,840  บาท /เจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็น
เงิน 149,640 บาท/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา เดือน
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็นเงิน 149,640  บาท  เป็นจํานวนเงิน
ทังสิน 872,760  บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับเงิน
เพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ฯลฯ เป็นเงิน 42,600 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับ ตามระเบียบทีกําหนด เป็นเงิน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,960 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็น
เงิน 138,960 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิม
ต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ฯลฯ เป็นเงิน 27,180 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรฯ  จํานวน  10,000  บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 
100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบ
พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี ฯลฯ
 จํานวน 100,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์เครืองคอมพิวเตอร์ , ตลับหมึกเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ , แผ่นดิสก์ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
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งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก ขนาด  2  บาน (มอก.) จํานวน  3  ตู้ๆ ละ 5,500  บาท  เป็นจํานวน
เงิน 16,500 บาท คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชัน
ปรับระดับ 3 ชิน  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 81 ลําดับที 
2)

จํานวน 16,500 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 591,120 บาท
งบบุคลากร รวม 381,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 381,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 234,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 –       เดือน
กันยายน 2562  เป็นเงิน  234,960 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 122,160 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 เป็นเงิน 122,160 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิม
ต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ฯลฯ เป็นเงิน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรฯ  จํานวน  10,000  บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 
30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 
10,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 
6  หน้า 72 ลําดับที 1)

จํานวน 10,000 บาท

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จํานวน  
10,000 บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับ
ที 6  หน้า 72 ลําดับที 2)

จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน  ฯลฯ
  จํานวน 50,000 บาท
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตัง รายละเอียดดังนี 1.เครือง
บันทึก DVR 16CH 2.กล้องวงจรปิด (ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล)  3. 
HARDDISK 2 TB CCTV 4.สาย LAN + สายไฟ  5.บล็อคเก็บสาย+สาย
ไฟ 6.บารัน 7. POWER AMP 12V 20AMP 8.ตู้เหล็กเก็บ DVR 
9.เครืองสํารองไฟ UPS 900 VA 10.จอ LED ขนาด 21.5 นิว 11. ค่าติด
ตัง+อุปกรณ์+เซ็ทระบบ เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 81  ลําดับ
ที 8)

จํานวน 100,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ฯ  จํานวน  80,000  บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้น  จํานวน 
 30,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม
ฉบับที 6  หน้า 72 ลําดับที 3)

จํานวน 30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง  จํานวน  
30,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 77 ลําดับ
ที 1)

จํานวน 30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี ฯลฯ
 จํานวน 100,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุใช้ในการรักษาพยาบาลเบืองต้น สําหรับช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ เช่น นํายาล้างแผล  ผ้าพันแผล  สําลี  ถุง
มือ  เวชภัณฑ์ ฯลฯ  จํานวน  20,000  บาท

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติ
การ อปพร. ฯลฯ จํานวน  20,000  บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 324,600 บาท
งบบุคลากร รวม 234,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 234,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 234,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษา (ตามภารกิจ)จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 เป็นเงิน 234,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 
30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  จํานวน 50,000 บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 71 ลําดับที 1)

จํานวน 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดตังวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์  จํานวน  10,000 บาท จํานวน 10,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,076,598 บาท
งบบุคลากร รวม 695,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 695,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 534,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดัง
นี       ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กฯ  จํานวน  2  อัตรา เดือนตุลาคม 2561 –  
เดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน  534,600 บาท   (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็น
เงิน 150,720 บาท (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิม
ต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ฯลฯ เป็นเงิน 10,200 บาท (ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

งบดําเนินงาน รวม 1,941,078 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรฯ  จํานวน  20,000  บาท  (ทังนี
จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
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ค่าใช้สอย รวม 419,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าด้วง จํานวน 3 คนๆละ 2,000 บาท จํานวน 6,000 บาท (ทังนีจะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

จํานวน 6,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง (จํานวน 55 คนๆ ละ 
1,700 บาท) เป็นจํานวน  93,500 บาท (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ   จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

จํานวน 93,500 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จํานวน 55 คนๆละ 20 บาท/วัน 
จํานวน 245 วัน จํานวน 269,500 บาท  (ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

จํานวน 269,500 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,502,078 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบ
พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ด้วง เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,352,078 บาท
เพือจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับโรงเรียน (สังกัด สพฐ
.) จํานวน 5 แห่ง รวมจํานวนเด็กทังสิน 610 คน ๆ
 ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 1,240,252 .-บาท และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จํานวน 55 คน ๆ
 ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 111,826 .-บาท รวมเป็นเงิน
ทังสิน 1,352,078 .- บาท  (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สือการเรียนการสอน ภาพโปสเตอร์
การศึกษา  หนังสือแบบเรียน ฯลฯ จํานวน  50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,440,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน (สังกัด สพฐ.) จํานวน 5 แห่ง 
รวมจํานวนเด็กทังสิน 610 คน ๆ ละ 20 บาท/วันจํานวน 200 วัน เป็น
จํานวนเงินทังสิน 2,440,000 .- บาท (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

จํานวน 2,440,000 บาท

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ  จํานวน  80,000  บาท

จํานวน 80,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 466,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ฯ จํานวน 10,000 
บาท “ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ” ทังนี
จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 70 
ลําดับที 1)

จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 290,000 บาท

1.ค่าจัดซือนํายาฉีดพ่นยุงลาย จํานวน 100,000 บาท 
2.ค่าจัดซือสารส้มและคลอรีน จํานวน 100,000 บาท
3.ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท (ทังนี จะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
4.ค่าจัดซือทรายอะเบท จํานวน 50,000 บาท  

งบลงทุน รวม 6,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก (ขนาด 4 ฟุต) จํานวน 1 ตู้  เป็นจํานวนเงิน 
6,500 บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 
6  หน้า 80 ลําดับที 1)

จํานวน 6,500 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข  (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่
บ้าน หมู่ที 1-8) “ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ” จํานวน  160,000  บาท  (ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

จํานวน 160,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 510,360 บาท
งบบุคลากร รวม 480,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 480,360 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน  จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 เป็น
เงิน 275,760 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 204,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน (ตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562 เป็นเงิน 204,600 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 
30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.ท่าด้วง พบประชาชน  จํานวน 30,000  บาท  (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 71 ลําดับที 1)

จํานวน 30,000 บาท

โครงการจัดซือผ้าห่มสําหรับช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสทาง
สังคม จํานวน  100,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 76 ลําดับที 2)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการจัดซือแว่นสายตาสําหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางสาย
ตาเพือเฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวน 50,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 71 ลําดับที 2)

จํานวน 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน อําเภอหนองไผ่ จํานวน  15,000 บาท

จํานวน 15,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
1. โครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถินรวมใจช่วยผู้ประสบสาธารณภัยและ
ผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
2. โครงการรวมนําใจ กิงกาชาดท้องถินชาวประชา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และเดือดร้อน เป็นเงิน 10,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,353,700 บาท
งบบุคลากร รวม 725,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 725,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 376,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 1  อัตรา  เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  เป็น
เงิน 376,080 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานทีควร
ได้รับ ตามระเบียบทีกําหนด เป็นเงิน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 261,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี ตําแหน่ง ผู้
ช่วยนายช่างโยธา (ตามภารกิจ) จํานวน 1อัตรา เดือนตุลาคม 2561–
กันยายน 2562 เป็นเงิน 138,960 บาท/ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียน
แบบ (ตามภารกิจ) เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 เป็น
เงิน 122,160 บาท เป็นจํานวนเงินทังสิน 261,120 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับเงินเพิม
ต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ฯลฯ เป็นเงิน  46,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ  จํานวน  100,000  บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรฯ  จํานวน  10,000  บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
    จํานวน 100,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางมะตอยสําเร็จรูป  กระเบือง  ปูน  ไม้
แผ่น ฯลฯ   จํานวน 100,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจาระบี ฯลฯ
 จํานวน 50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์เครืองคอมพิวเตอร์ , ตลับหมึกเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ , แผ่นดิสก์ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท

งบลงทุน รวม 18,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก (ขนาด 4 ฟุต) จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 6,500 
บาท  เป็นจํานวนเงิน  13,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 80 ลําดับที 2)

จํานวน 13,000 บาท
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ตู้เหล็ก ขนาด  2  บาน (มอก.) จํานวน  1  ตู้  เป็นจํานวนเงิน  5,500  บาท 
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน  
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 99 ลําดับที 5)

จํานวน 5,500 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,347,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,347,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,347,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ท่าด้วง หมู่ที 6 บ้านสันเจริญ 
ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 6.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  
495,000  บาท  ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 75  ลําดับที 2)

จํานวน 495,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการขยายห้องพัสดุและห้องครัว อบต.ท่าด้วง หมู่ที 6 บ้านสันเจริญ 
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  
120,000  บาท   ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 75  ลําดับที 1)

จํานวน 120,000 บาท

โครงการขยายอาคารสํานักงาน หมู่ที 6 บ้านสันเจริญ ปริมาณงาน กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อ
สร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  195,000  บาท ทังนีจะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 
75  ลําดับที 3)

จํานวน 195,000 บาท

โครงการปรับปรุงขยายโรงจอดรถ หมู่ที 6 บ้านสันเจริญ ปริมาณงาน กว้าง 
12.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต
.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  180,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 75  ลําดับ
ที 4)

จํานวน 180,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านปางยาง ปริมาณงาน 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 160 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 หน้า 37)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 บ้านซับชมพู่ ปริมาณงาน 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 160 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 37)

จํานวน 100,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 บ้านไทรงาม ปริมาณงาน 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 160 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 หน้า 37)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านเฉลียงทอง ปริมาณ
งาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 
160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 38)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 บ้านโป่งสะทอน ปริมาณ
งาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 
160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนดจํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 38)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 6 บ้านสันเจริญ ปริมาณงาน 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 160 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 หน้า 38)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านห้วยตลาด ปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 
160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 38)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 บ้านท่าด้วง ปริมาณงาน 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 160 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 หน้า 38)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที 7 บ้านห้วยตลาด ปริมาณงาน กว้าง 
1.20 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อ
สร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  150,000  บาท ทังนีจะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน    (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 
68  ลําดับที 2)

จํานวน 150,000 บาท

โครงการจ้างเหมาปรับเกลียแต่งพืนทางเดิม หมู่ที 1 บ้านปางยาง ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกว้างเฉลีย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  20,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 66  ลําดับที 1)

จํานวน 20,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  13:03:54 หน้า : 14/19



โครงการจ้างเหมาปรับเกลียแต่งพืนทางเดิม หมู่ที 3 บ้านไทรงาม ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกว้างเฉลีย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  20,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 66  ลําดับที 3)

จํานวน 20,000 บาท

โครงการจ้างเหมาปรับเกลียแต่งพืนทางเดิม หมู่ที 4 บ้านเฉลียงทอง ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 
12,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  40,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 67  ลําดับที 1)

จํานวน 40,000 บาท

โครงการจ้างเหมาปรับเกลียแต่งพืนทางเดิม หมู่ที 5 บ้านโป่งสะทอน ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกว้างเฉลีย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  20,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 67  ลําดับที 2)

จํานวน 20,000 บาท

โครงการจ้างเหมาปรับเกลียแต่งพืนทางเดิม หมู่ที 7 บ้านห้วยตลาด ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว 7,000 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 
28,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 67  ลําดับที 3)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการจ้างเหมาปรับเกลียแต่งพืนทางเดิม หมู่ที 8 บ้านท่าด้วง ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้างเฉลีย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 9,000 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินทีตังไว้  30,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 68  ลําดับที 1)

จํานวน 30,000 บาท

โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายนําพร้อมปรับพืนทาง หมู่ที 4 บ้านเฉลียงทอง 
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที
ตังไว้  45,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 68  ลําดับที 3)

จํานวน 45,000 บาท

โครงการปรับปรุงขยายท่อประปาเพือแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที 2 บ้านซับชมพู่ 
ปริมาณงาน วางท่อประปาชันคุณภาพ 8.5 ขนาด 2 นิว ยาว 400 เมตร ลึก 
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินทีตังไว้  35,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 66  ลําดับที 2)

จํานวน 35,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 1 บ้านปางยาง ปริมาณงาน 
กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร จํานวนลงลูกรังวัสดุคัดเลือกไม่
น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 39)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 2 บ้านซับชมพู่ ปริมาณงาน 
กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร จํานวนลงลูกรังวัสดุคัดเลือกไม่
น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 39)

จํานวน 100,000 บาท
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 3 บ้านไทรงาม ปริมาณงาน 
กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร จํานวนลงลูกรังวัสดุคัดเลือกไม่
น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 39)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 4 บ้านเฉลียงทอง ปริมาณงาน 
กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร จํานวนลงลูกรังวัสดุคัดเลือกไม่
น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 39)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 5 บ้านโป่งสะทอน ปริมาณงาน 
กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร จํานวนลงลูกรังวัสดุคัดเลือกไม่
น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 39)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 6 บ้านสันเจริญ ปริมาณงาน 
กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร จํานวนลงลูกรังวัสดุคัดเลือกไม่
น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 40)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 7 บ้านห้วยตลาด ปริมาณงาน 
กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร จํานวนลงลูกรังวัสดุคัดเลือกไม่
น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 40)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 8 บ้านท่าด้วง ปริมาณงาน กว้าง
เฉลีย 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร จํานวนลงลูกรังวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 
900 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 40)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง หมู่ที 8  บ้าน
ท่าด้วง  ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร  สูง 4.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที
ตังไว้  197,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 69  ลําดับที 2)

จํานวน 197,000 บาท

โครงการปรับปรุงลานตากพืชผลการเกษตรประจําหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านไทร
งาม ปริมาณงาน กว้าง 11.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินทีตังไว้  100,000  บาท ทังนีจะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 69  ลําดับ
ที 1)

จํานวน 100,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 167,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รส  จํานวน 10,000 
บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 
73 ลําดับที 2)

จํานวน 10,000 บาท

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและการจีบผ้า  จํานวน  10,000 
บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 
73 ลําดับที 1)

จํานวน 10,000 บาท

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานใบตอง (บายศรี)  จํานวน 10,000 บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 6  หน้า 73 
ลําดับที 3)

จํานวน 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 137,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 137,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดินท้อง
ถินและชุมชน จังวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 35,000 บาท 
2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ กิจกรรมค่าใช้จ่ายสําหรับส่ง
เสริมการบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้
แก่ผู้ทีผ่านการบําบัดฟืนฟู  จํานวน  32,500 บาท (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
3.โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพ
ติด  จํานวน  10,000 บาท

จํานวน 77,500 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4  บ้านเฉลียง
ทอง  จํานวน 60,000 บาท

จํานวน 60,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวน 130,000 
บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 79 ลําดับที 1)

จํานวน 130,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฯลฯ
   จํานวน 90,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 210,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ฯ จํานวน 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท
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เงินอุดหนุนเอกชน
1.โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา (สภาวัฒนธรรมตําบลท่า
ด้วง) จํานวน  70,000 บาท
2.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สภาวัฒนธรรมตําบลท่า
ด้วง) จํานวน  70,000 บาท
3.โครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (สภาวัฒนธรรมตําบลท่า
ด้วง) จํานวน  50,000 บาท

จํานวน 190,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 319,800 บาท
งบบุคลากร รวม 259,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 259,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 259,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตราเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  เป็น
เงิน 259,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 
20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วงและของดีอําเภอหนองไผ่   จํานวน  20,000  
บาท(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 82 ลําดับที 2)

จํานวน 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการการจัดงานวันมะม่วงและของดีอําเภอหนองไผ่    
จํานวน  20,000  บาท

จํานวน 20,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวน  30,000  บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 ลําดับที 1)

จํานวน 30,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,261,402 บาท
งบกลาง รวม 11,261,402 บาท
งบกลาง รวม 11,261,402 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 131,415 บาท
เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง จํานวน 123,369 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ)จํานวน 8,046 บาท (ทังนี จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรจาก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน) เป็น
จํานวนเงินทังสิน 131,415 บาท
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,955,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 772 คน  จํานวน 12 เดือน เป็น
จํานวนเงินทังสิน  5,955,600 บาท (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,459,200 บาท
เพีอจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ จํานวน 152 คน ๆ
 ละ 800.-บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นจํานวนเงินทัง
สิน  1,459,200 บาท   (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)

สํารองจ่าย จํานวน 3,299,245 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ทีเกิดจากสาธารณภัย เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ ตามความจํา
เป็นและเหมาะสมกับสภาพปัญหา จํานวน  2,028,189 บาท และค่าใช้
จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยฯ จํานวน 1,271,056 บาท (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน) เป็นจํานวนเงินทัง
สิน  3,299,245 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ด้วง เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลท่าด้วง จํานวน 250,000 บาท

จํานวน 250,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 165,942 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.) 1% ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายได้จากธนบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้
อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) จํานวน 165,942 บาท
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