
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง
อําเภอ หนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,750,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,698,840 บาท

งบบุคลากร รวม 4,982,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 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  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 514,080 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 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 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก 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
จํานวนเงินทั้งสิ้น 42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี้ ประธานสภาฯ เดือน
ละ 11,220 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท รองประธาน
สภาฯ เดือนละ 9,180 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท สมาชิก
สภาฯ 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 เป็นจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 1,540,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,756,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,283,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน  4  อัตรา ดังนี้      ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – เดือน
กันยายน 2563 เป็นเงิน 453,960 บาท/หัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 เป็น
เงิน 356,160 บาท / นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา เดือน
ตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 323,760 บาท /เจ้า
พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – เดือน
กันยายน 2563 เป็นเงิน 149,640 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,283,520 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ เป็นเงิน  21,300 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน   ที่
ควรได้รับ ตามระเบียบที่กําหนด เป็นเงิน 210,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่ว
ไป  จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 เป็น
เงิน 262,560 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 871,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา ดังนี้ แม่บ้าน (ตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็น
เงิน 164,160 บาท/พนักงานขับรถยนต์ (ตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็น
เงิน 118,440 บาท /ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็น
เงิน 156,840 บาท /คนงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 เป็นเงิน 432,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 871,440 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ เป็นเงิน  108,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 590,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  เป็นจํานวนเงิน  560,000  บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรฯ  จํานวน  30,000  บาท
ค่าใช้สอย รวม 945,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 120,000 บาท จํานวน 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ  และค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นฯ เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 
150,000 บาท

จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งฯ กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่ง
ที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งฯสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี
อื่นๆ) จํานวน  400,000 บาท

จํานวน 400,000 บาท

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

จํานวน 5,000 บาท
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โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 200,000 บาท  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 97 ลําดับที่ 1)

จํานวน 200,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น นํ้ายาล้างห้องนํ้า ไม้กวาด ฯลฯ
 จํานวน 80,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจาระบี ฯลฯ
 จํานวน 200,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ , ตลับหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ , แผ่นดิสก์ ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 235,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล /ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง ฯลฯ จํานวน 160,000 บาท

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ด้วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จํานวน 10,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 จํานวน 52,500 บาท
2. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ด้วง (www.thaduang.go.th) จํานวน 7,500 บาท
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งบลงทุน รวม 246,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 246,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ จํานวน 1 
ซุ้มๆ ละ 100,000.- บาท
รายละเอียด ดังนี้
1.กรอบไฟเบอร์ลายไทยสีทองขนาด  1.75 x 3.00 เมตร
2.ฐานเหล็กสีทอง กว้าง 0.50 เมตร  สูง 1.20 เมตร ยาว 3.00 เมตร
3.พานพุ่มเงิน – ทอง ไฟเบอร์ 1 คู่ สูง 1.15 เมตร
4.ตราสัญลักษณ์ สท.ไฟเบอร์กลาส  ขนาด กว้าง 0.50 เมตร สูง 1.00 เมตร
5.ครุฑ ไฟเบอร์กลาส  ขนาดกว้าง  0.55  เมตร  ความสูง  0.50 เมตร
6.พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์อิงค์เจ็ท out door  ลงบน PVC  ไวนิลขนาด  
1.20 x  2.40 เมตร
7.ความกว้างของซุ้ม 3.00 x 5.20 เมตร
8.ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาสแบบริบบิ้น  ขนาด  0.35 x 2.00 เมตร
9.ชื่อหน่วยงานที่จัดทํา สติ๊กเกอร์ติดบนแผ่นอะคิลิค  ขนาด 0.20 x 1.20 
เมตร
10.ความสูงจากพื้น ถึงยอดตราสัญลักษณ์  5.20 เมตร (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  47  ลําดับที่  1  )

จํานวน 100,000 บาท

ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 2 ซุ้มๆ ละ 50,000 บาท  เป็นจํานวน
เงิน 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. กรอบไฟเบอร์ลายไทยสีทอง (รูปใบโพธิ์) ขนาด 2.50 x 3.50 เมตร
2. ฐานเหล็กสีทอง
3. พานพุ่มเงิน-ทอง ไฟเบอร์ 1 คู่
4. ครุฑไฟเบอร์กลาส
5. พระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์อิงเจ็ท out door ลงบน PVC ไวนิล
6. ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส
7. ชื่อหน่วยงาน ทําด้วยสติ๊กเกอร์ติดบนแผ่นอะคิลิคพร้อมติดตั้ง
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 ลําดับที่ 5)

จํานวน 100,000 บาท

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด  2  บาน (มอก.) จํานวน  3  ตู้ๆ ละ 5,500  บาท  
เป็นจํานวนเงิน 16,500 บาท คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1) มีมือจับชนิดบิด 2) 
มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 
ลําดับที่ 3)

จํานวน 16,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด  
เป็นจํานวนเงิน 30,000 บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ  ณ วันที่  15  
มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565  หน้า 124 ลําดับที่ 1)

จํานวน 30,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ
ของ อบต.ท่าด้วง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวน
เงิน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 473,600 บาท
งบบุคลากร รวม 423,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 423,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 210,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – เดือน
กันยายน 2563  เป็นเงิน 210,840  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 212,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 เป็นเงิน 212,760 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 1,740,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,304,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,304,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,030,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี้ ผู้อํานวย
การกองคลัง จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็น
เงิน 382,560 บาท /นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เดือน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็นเงิน 199,200  บาท/เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 เป็นเงิน 149,640  บาท /เจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็น
เงิน 149,640 บาท/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา เดือน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็นเงิน 149,640  บาท  เป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,030,680  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ เป็นเงิน 65,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร
ได้รับ ตามระเบียบที่กําหนด เป็นเงิน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,480 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็น
เงิน 144,480 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ เป็นเงิน 22,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรฯ  จํานวน  20,000  บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 
100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบ
พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจาระบี ฯลฯ
 จํานวน 100,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ , ตลับหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ , แผ่นดิสก์ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท

งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด  2  บาน (มอก.) จํานวน  3  ตู้ๆ ละ 5,500  บาท  
เป็นจํานวนเงิน 16,500 บาท คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1) มีมือจับชนิดบิด 2) 
มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 124 
ลําดับที่ 4)

จํานวน 16,500 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 556,440 บาท

งบบุคลากร รวม 416,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 249,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 –       เดือน
กันยายน 2563  เป็นเงิน  249,360 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 127,080 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 เป็นเงิน 127,080 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ เป็นเงิน 40,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรฯ  จํานวน  20,000  บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 
10,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 88 
ลําดับที่ 2)

จํานวน 10,000 บาท

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จํานวน  
10,000 บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 88 
ลําดับที่ 3)

จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หัวเทียน  ฯลฯ
  จํานวน 50,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 413,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ฯ  จํานวน  100,000  บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  จํานวน 
 30,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 89 
ลําดับที่ 1)

จํานวน 30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง  จํานวน  
30,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 88 
ลําดับที่ 1)

จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจาระบี ฯลฯ
 จํานวน 100,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สําหรับช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ เช่น นํ้ายาล้างแผล  ผ้าพันแผล  สําลี  ถุง
มือ  เวชภัณฑ์ ฯลฯ  จํานวน  20,000  บาท
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติ
การ อปพร. ฯลฯ จํานวน  20,000  บาท

งบลงทุน รวม 13,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,500 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อชุดออกซิเจนหายใจ (AMERWAY)  จํานวน 1 ชุด เป็นจํานวนเงิน  
7,500  บาท  คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้  1. ถังออกซิเจนอลูมิเนียม ขนาด 3 
ลิตร จํานวน  1  ใบ 2. เกร์หายใจรุ่น CLICKFLOW  จํานวน  1 ชุด 3. 
สายหายใจรุ่นแยงจมูก จํานวน  1 เส้น 4. ข้อต่อสําหรับเติมถังออกซิเจน 
จํานวน  1 อัน  5. กระเป๋าสําหรับสะพาย จํานวน  1  ใบ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  47  ลําดับที่ 4 )

จํานวน 7,500 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  จํานวน  4  ถังๆ ละ 1,500 บาท  เป็น
จํานวนเงิน  6,000 บาท  คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้  1.ถังดับเพลิงสีแดง 
(ขนาดกว้าง 14 ซม. x ลึก 14 ซม. x สูง 50.80 ซม.) 2.ปริมาตร  10 
ปอนด์  3.นํ้าหนัก 7.20 กิโลกรัม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 47  ลําดับ
ที่ 5 )

จํานวน 6,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 543,160 บาท

งบบุคลากร รวม 443,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 443,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 199,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง  นักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563  เป็น
เงิน 199,200  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 243,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษา (ตามภารกิจ)จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 เป็นเงิน 243,960 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  จํานวน 50,000 บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 77 ลําดับที่ 1)

จํานวน 50,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,919,548 บาท
งบบุคลากร รวม 727,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 727,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 561,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดัง
นี้ ตําแหน่ง ครู  จํานวน  2  อัตรา เดือนตุลาคม 2562 –  เดือน
กันยายน 2563 เป็นเงิน  561,000 บาท   (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (ตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็น
เงิน 156,840 บาท (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ เป็นเงิน 10,140 บาท (ทั้ง
นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

งบดําเนินงาน รวม 1,951,568 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรฯ  จํานวน  20,000  บาท  (ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ค่าใช้สอย รวม 531,150 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง 
จํานวน 3 คนๆละ 2,000 บาท จํานวน 6,000 บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

จํานวน 6,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง (จํานวน 55 คนๆ ละ 
1,700 บาท) เป็นจํานวน  93,500 บาท (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ   จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

จํานวน 93,500 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จํานวน 55 คนๆละ 20 บาท/วัน 
จํานวน 245 วัน จํานวน 269,500 บาท  (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

จํานวน 269,500 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด.บ้านท่าด้วง   
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 55 คนๆ ละ 430 บาท เป็น
จํานวนเงิน  23,650  บาท  (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

จํานวน 23,650 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด.บ้านท่าด้วง   
เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 55 คนๆ ละ  300  บาท  เป็นจํานวนเงิน 
16,500  บาท  (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

จํานวน 16,500 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด.บ้านท่าด้วง   
เป็นค่าหนังสือเรียน จํานวน 55 คนๆ ละ  200  บาท  เป็นจํานวนเงิน  
11,000  บาท  (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

จํานวน 11,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด.บ้านท่าด้วง   
เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน 55 คนๆ ละ  200  บาท  เป็นจํานวนเงิน  
11,000  บาท  (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

จํานวน 11,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,400,418 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบ
พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท

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

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,250,418 บาท
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สําหรับโรงเรียน (สังกัด สพฐ
.) จํานวน 5 แห่ง รวมจํานวนเด็กทั้งสิ้น 560 คน ๆ
 ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 1,138,592 .-บาท และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จํานวน 55 คน ๆ
 ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 111,826 .-บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,250,418 .- บาท  (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน ภาพโปสเตอร์
การศึกษา  หนังสือแบบเรียน ฯลฯ จํานวน  50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน (สังกัด สพฐ.) จํานวน 5 แห่ง 
รวมจํานวนเด็กทั้งสิ้น 560 คน ๆ ละ 20 บาท/วันจํานวน 200 วัน เป็น
จํานวนเงินทั้งสิ้น 2,240,000 .- บาท (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

จํานวน 2,240,000 บาท

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
ท่าด้วงพิทยาคม  จํานวน  50,000  บาท

จํานวน 50,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 683,640 บาท

งบบุคลากร รวม 171,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 171,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 149,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณ
สุข จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็น
เงิน 149,640 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ เป็นเงิน 22,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 352,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 102,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ จํานวน 12,000 
บาท  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

จํานวน 12,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 
20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
จํานวน 70,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1หน้า 43 ลําดับที่ 2)

จํานวน 70,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท

1.ค่าจัดซื้อนํ้ายาฉีดพ่นยุงลาย จํานวน 100,000 บาท 
2.ค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีน จํานวน 100,000 บาท
3.ค่าจัดซื้อทรายอะเบท จํานวน 50,000 บาท  

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข  (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่
บ้าน หมู่ที่ 1-8 หมู่บ้านละ 20,000 บาท)  จํานวน  160,000  บาท  (ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

จํานวน 160,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 551,720 บาท

งบบุคลากร รวม 501,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 501,720 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 288,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน  จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 เป็น
เงิน 288,960 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 212,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน (ตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 เป็นเงิน 212,760 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 
50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.ท่าด้วง พบประชาชน  จํานวน 30,000  บาท  (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 85 ลําดับที่ 3)

จํานวน 30,000 บาท

โครงการจัดซื้อผ้าห่มสําหรับช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสทาง
สังคม จํานวน  100,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ
.2561-2565 หน้า 84 ลําดับที่ 2)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการจัดซื้อแว่นสายตาสําหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางสาย
ตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวน 50,000 บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 86 ลําดับที่ 1)

จํานวน 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อําเภอหนองไผ่ จํานวน  15,000 บาท

จํานวน 15,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1. โครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยผู้ประสบสาธารณภัยและ
ผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเงิน 10,000 บาท
2. โครงการรวมนํ้าใจ กิ่งกาชาดท้องถิ่นชาวประชา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และเดือดร้อน เป็นเงิน 10,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,636,060 บาท

งบบุคลากร รวม 770,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 770,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 1  อัตรา  เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็น
เงิน 396,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน   ที่
ควรได้รับ ตามระเบียบที่กําหนด เป็นเงิน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 271,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้ ตําแหน่ง ผู้
ช่วยนายช่างโยธา (ตามภารกิจ) จํานวน 1อัตรา เดือนตุลาคม 2562–
กันยายน 2563 เป็นเงิน 144,480 บาท/ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียน
แบบ (ตามภารกิจ) เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เป็น
เงิน 127,080 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 271,560 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ เป็นเงิน  61,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 860,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ  จํานวน  250,000  บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรฯ  จํานวน  10,000  บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 100,000 บาท จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 
100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางมะตอยสําเร็จรูป  กระเบื้อง  ปูน  ไม้
แผ่น ฯลฯ   จํานวน 100,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจาระบี ฯลฯ
 จํานวน 50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ , ตลับหมึกเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ , แผ่นดิสก์ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด  2  บาน (มอก.) จํานวน  1  ตู้  เป็นจํานวนเงิน  
5,500  บาท คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 120 ลําดับที่ 5)

จํานวน 5,500 บาท
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,955,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,955,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อไฟเตือนกระพริบแบบโซล่าเซลล์ จํานวน 2 ชุดๆ ละ 25,000.- บาท 
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  50,000.- บาท  รายละเอียด ดังนี้
1.ชุดโคม  (body)
2.เสาและฐาน (เสาท่อเหล็ก  ขนาด 4 นิ้ว ทาสีกันสนิม ทาสีดํา  ลายขาว – ดํา 
 เสาสูง 3 เมตร ฐานฝังตอหม้อขันน็อตยึด)
3.แผงโซล่าเซลล์  (Solar panel)
4.แบตเตอรี่
5.อุปกรณ์ส่องสว่างของหลอด LEDS
6.เลนส์ (Lens) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1  หน้า  47  ลําดับที่ 2 )

จํานวน 50,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,905,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของเอนกประสงค์พร้อมซ่อมแซมประตูหน้าต่าง 
อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านเจริญ ปริมาณงาน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12.00 
เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  125,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  45  ลําดับที่ 2  )

จํานวน 125,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการขยายห้องพัสดุและห้องครัว อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ 
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  
140,000  บาท   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1  หน้า 45  ลําดับที่  1  )

จํานวน 140,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลียงทอง หมู่ที่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท ทั้งนี้จะเบิก
จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  
32  ลําดับที่  2  )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับดินสอ หมู่ที่ 2 บ้านซับ
ชมพู่ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
320.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  200,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  29  ลําดับที่  3  )

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงฝายนํ้าล้นหลังวัดท่า
ด้วง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 205.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  120,000  บาท ทั้งนี้จะเบิก
จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  
39  ลําดับที่  2  )

จํานวน 120,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าด้วง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต
.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  39  ลําดับที่  
1 )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรงาม หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม 
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต
.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  200,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า  31  ลําดับที่  1 )

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองใบ หมู่ที่ 2 บ้าน
ซับชมพู่ ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  170,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า 30   
ลําดับที่  1  )

จํานวน 170,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงหวาย หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ 
ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  35  ลําดับที่   3 )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งหว้า หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะ
ทอน ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
170.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  34  ลําดับที่  2  )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกศาลา หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะ
ทอน ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
170.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  35  ลําดับที่  2  )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ผู้ช่วยสมคิด หมู่ที่ 1 บ้าน
ปางยาง ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท ทั้งนี้จะเบิก
จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  
28  ลําดับที่  2  )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังขอน หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต
.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  200,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  28  ลําดับที่  
1  )

จํานวน 200,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลา หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน 
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  34  ลําดับที่  1  )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5 
บ้านโป่งสะทอน ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต
.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  33  ลําดับที่  
3  )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตลาด หมู่ที่ 7 บ้านห้วย
ตลาด ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  200,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  37 
ลําดับที่  1  )

จํานวน 200,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนนํ้าล้นผ่าน คสล. บริเวณคลองหลังสถาบันการเงินท่า
ด้วง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 
1.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินที่ตั้งไว้  290,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  40  ลําดับที่  1 )

จํานวน 290,000 บาท

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณไร่นายจันชัย หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ 
ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  
135,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  30  ลําดับที่  3  )

จํานวน 135,000 บาท

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายวัดป่า หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ปริมาณ
งาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  135,000  
บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1  หน้า  28  ลําดับที่  3  )

จํานวน 135,000 บาท

โครงการก่อสร้างผนังกั้นนํ้า คสล. บริเวณคลองเฉลียงทอง หมู่ที่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  130,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  33  ลําดับที่  1  )

จํานวน 130,000 บาท

โครงการก่อสร้างระบบหอถังสูงประปาพร้อมขยายท่อประปาแก้ปัญหาภัย
แล้ง หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร 
สูง 10.00 เมตร วางท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ยาว 1,500 
เมตร ลึก 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  480,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  32  ลําดับที่  3  )

จํานวน 480,000 บาท
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โครงการขยายท่อประปาหมู่บ้านแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน 
ปริมาณงาน วางท่อประปาชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 2 นิ้ว ยาว 900 เมตร ลึก 
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  34  ลําดับที่  3  )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบนํ้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่
ที่ 7 บ้านห้วยตลาด ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว ลึก 60.00 
เมตร หรือสามารถให้นํ้าไม่น้อยกว่า 6,000 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนก่อสร้างของ  อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  150,000  
บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1  หน้า  38 ลําดับที่  1  )

จํานวน 150,000 บาท

โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 บ้าน
ไทรงาม  ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 9,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่า
ด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  30,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  31  ลําดับที่  
2  )

จํานวน 30,000 บาท

โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายสถาบันการเงิน หมู่ที่ 8 
บ้านท่าด้วง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต
.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  30,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  39  ลําดับที่ 3  )

จํานวน 30,000 บาท

โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายสํานักตาเสือ หมู่ที่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต
.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  50,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  33  ลําดับที่  2  )

จํานวน 50,000 บาท

โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่  1 บ้านปางยาง ปริมาณ
งาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด 
จํานวนเงินที่ตั้งไว้  30,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  29  ลําดับที่  2  )

จํานวน 30,000 บาท

โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม สายเขามัน - สายซับอีเต้ หมู่ที่ 7 
บ้านห้วยตลาด ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7,000 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  37  ลําดับที่  
3  )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม สายโป่งสะทอน-ตีนจํ้า หมู่ที่ 5 
บ้านโป่งสะทอน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7,000 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  35  ลําดับที่  
1  )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อมปรับพื้นทาง หมู่ที่ 3 บ้านไทร
งาม ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จํานวน 6 
ท่อน บริเวณไร่ตานี รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  30,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ
.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  32  ลําดับที่  1 )

จํานวน 30,000 บาท
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โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้า พร้อมปรับพื้นทาง  หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80 ยาว 1.00 เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 7 
ท่อน จุดที่ 1 สายวัดป่า  จุดที่ 2 สายวัดป่า  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อ
สร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  60,000  บาท ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  
29  ลําดับที่  1  )

จํานวน 60,000 บาท

โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้าพร้อมปรับพื้นทาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด 
ปริมาณงาน วางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร 
จํานวน 6 จุดๆละ 6 ท่อน จุดที่ 1 บริเวณข้างโรงเรียน  จํานวน 2 จุด จุดที่ 2 
บริเวณซอยเขามันจํานวน 4 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบ
ต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  130,000  บาท  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  38  ลําดับที่  2  )

จํานวน 130,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ 
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  
หน้า  30  ลําดับที่ 2   )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด 
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  
หน้า  37  ลําดับที่  2  )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน แก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6 บ้านสัน
เจริญ ปริมาณงาน วางท่อประปาชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 3 นิ้ว ยาว 2,400 
เมตร ลึก 0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  
กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  360,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  36  ลําดับที่  2  )

จํานวน 360,000 บาท

โครงการปรับปรุงลานตากพืชผลทางการเกษตรประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน
ไทรงาม ปริมาณงาน กว้าง 11.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง  กําหนดจํานวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  31  
ลําดับที่  3  )

จํานวน 100,000 บาท

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. พร้อมปรับพื้นทาง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ 
ปริมาณงาน วางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร 
จํานวน 5 จุดๆละ 7 ท่อน จุดที่ 1 บริเวณบ้าน นายสมพงษ์ สุวรรณชาติ 
จํานวน 2 จุด จุดที่ 2 ไร่สมใจนึก จุดที่ 3 บริเวณบ้าน นายทองมา 
โสประดิษฐ์  จุดที่ 4 บริเวณบ้าน นายแทน วิจิตรปัญญา รายละเอียดตามแบบ
แปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง  กําหนด จํานวนเงินที่ตั้งไว้  110,000  บาท 
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 หน้า 36 ลําดับที่ 1 )

จํานวน 110,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 81,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ จํานวน  12,000  บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  44 
 ลําดับที่  2  )

จํานวน 12,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทําปลาร้าสับ/การทํานํ้าพริกเผา 
จํานวน  12,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติมฉบับที่ 1  หน้า  44  ลําดับที่  3  )

จํานวน 12,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทํามะขามแช่อิ่ม  จํานวน  12,000  
บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า 
 44  ลําดับที่  1  )

จํานวน 12,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดินท้อง
ถิ่นและชุมชน จังวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 35,000 บาท 
2.โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพ
ติด  จํานวน  10,000 บาท

จํานวน 45,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 420,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวน 130,000 
บาท   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 94 ลําดับที่ 1)

จํานวน 130,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล ฯลฯ
   จํานวน 90,000 บาท
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  (จํานวน 5 รายการ)  เป็นจํานวนเงิน  
200,000   บาท รายละเอียด  ดังนี้
1. เครื่องบริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มนํ้าหนัก) จํานวน  2 
ชุดๆ ละ 20,000 บาท เป็นจํานวนเงิน  40,000 บาท
2. เครื่องบริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)
จํานวน  2 ชุดๆ ละ 20,000 บาท เป็นจํานวนเงิน  40,000 บาท
3. เครื่องบริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)
จํานวน  2 ชุดๆ ละ 20,000 บาท เป็นจํานวนเงิน  40,000 บาท
4. เครื่องบริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดึงยกตุ้มนํ้าหนัก)
จํานวน  2 ชุดๆ ละ 20,000 บาท เป็นจํานวนเงิน  40,000 บาท
5. เครื่องบริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว)
จํานวน  2 ชุดๆ ละ 20,000 บาท เป็นจํานวนเงิน  40,000 บาท
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1  หน้า  
44  ลําดับที่  3  )

จํานวน 200,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ฯ จํานวน 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท
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 397,600 บาท

งบบุคลากร รวม 267,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 267,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,600 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตราเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  เป็น
เงิน 267,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 
30,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วงและของดีอําเภอหนองไผ่   จํานวน  30,000  
บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 
46 ลําดับที่ 2)

จํานวน 30,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรผลิตขยายเชื้อบีที
สําหรับหนอนกระทู้ข้าวโพด จํานวน  50,000  บาท (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 46 ลําดับที่ 1)

จํานวน 50,000 บาท

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

โครงการการจัดงานวันมะม่วงและของดีอําเภอหนองไผ่    
จํานวน  20,000  บาท

จํานวน 20,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวน  30,000  บาท  (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-2565 หน้า 95 ลําดับที่ 1)

จํานวน 30,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,174,232 บาท

งบกลาง รวม 9,174,232 บาท
งบกลาง รวม 9,174,232 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 137,481 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง จํานวน 129,132 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง (ครูผู้ดูแลเด็กฯ)จํานวน 8,349 บาท (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจาก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 137,481 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ให้แก่ลูกจ้างเมื่อประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากทํางานให้
นายจ้างฯ (อัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้ง
ปี) จํานวน 6,000 บาท 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ (ตามระเบียบฯ ที่กําหนด)  เป็นจํานวน
เงิน  6,100,000 บาท (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,500,000 บาท
เพี่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการฯ   (ตามระเบียบฯ ที่กําหนด) เป็น
จํานวนเงิน  1,500,000 บาท   (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

สํารองจ่าย จํานวน 1,007,051 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ  เช่น อุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ   ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
สภาพปัญหา  จํานวน   116,948   บาท และเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  จํานวน 890,103 บาท (ทั้ง
นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น) รวมเป็นจํานวนเงิน  1,007,051 บาท

วันที่พิมพ์ : 6/8/2562  11:30:24 หน้า : 21/22



รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ด้วง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลท่าด้วง จํานวน 250,000 บาท

จํานวน 250,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 173,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท
.) 1% ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายได้จากธนบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) จํานวน 173,700 บาท
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