
อ ำเภอเมืองเพชรบรูณ์    จังหวัดเพชรบรูณ์

รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2558

ส่วนท่ี  3

ของ

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบำ้นโตก



ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท้ังสิ้น  41,330,110.00  บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษี

จัดสรร  และหมวดเงนิอุดหนนุท่ัวไป  แยกเป็น

แผนงำนบรหิำรท่ัวไป 23,220,810  บำท

1. งำนบรหิำรงำนท่ัวไป รวม 20,158,605     บำท

    1.1  งบบุคลำกร รวม 9,120,260       บำท

หมวดเงนิเดอืน  ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชัว่ครำว รวม 9,120,260       บำท

ประเภท  เงนิเดอืนนายก/รองนายก ตัง้ไว้ 532,080           บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกและรองนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตก  

ประเภท  เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก ตัง้ไว้ 45,600              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายกและรองนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตก

ประเภท  เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก ตัง้ไว้ 45,600              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษนายกและรองนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตก

ประเภท  คา่ตอบแทนเลขานุการ ตัง้ไว้ 90,720             บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตก

ประเภท  คา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ ตัง้ไว้ 2,500,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตก

ประเภท  เงนิเดอืนพนักงาน ตัง้ไว้ 2,129,160        บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบล  ไดแ้ก่

 - เงนิเดอืนนักบริหารงานองคก์ารบริหารสว่นต าบล

 - เงนิเดอืนนักบริหารงานทั่วไป

 - เงนิเดอืนนติกิร  

 - เงนิเดอืนเจา้หนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน

รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2558

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก

อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

 -----------------------------------------------------------

แผนงำนบรหิำรท่ัวไป

รวมท้ังสิ้น



 - เงนิเดอืนเจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป

 - เงนิเดอืนนักพัฒนาชุมชน  

 - เงนิเดอืนบุคลากร

 - เงนิเดอืนนักวชิาการศกึษา

 - เงนิเดอืนเจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฯลฯ

ประเภท  เงนิเดอืนครู ตัง้ไว้ 200,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนครูและเงนิปรับปรุงเงนิเดอืนครู

ประเภท  เงนิเพิ่มตา่ง ๆ  ของพนักงานสว่นต าบล ตัง้ไว้ 142,480           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ครองชพีชั่วคราวของพนักงานสว่นต าบล

ประเภท  เงนิเพิ่มตา่ง ๆ  ของพนักงานสว่นต าบล ตัง้ไว้ 54,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิ่มส าหรับต าแหนง่ที่มเีหตุพเิศษของพนักงานสว่นต าบล

ประเภท  เงนิประจ าต าแหนง่ ตัง้ไว้ 180,400           บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหนง่ของพนักงานสว่นต าบล

ประเภท  คา่จา้งลูกจา้งประจ า ตัง้ไว้ 120,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งของลูกจา้งประจ าและเงนิปรับปรุงคา่จา้งลูกจา้งประจ า  

ประเภท  เงนิเพิ่มตา่ง ๆ  ของลูกจา้งประจ า ตัง้ไว้ 18,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ครองชพีชั่วคราวของลูกจา้งประจ า

ประเภท  เงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ตัง้ไว้ 2,253,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนและเงนิปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทั่วไป

ประเภท  เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง ตัง้ไว้ 809,220           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ครองชพีชั่วคราวของพนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งทั่วไป

     1.2 งบด ำเนนิงำน รวม 6,218,345       บำท

    หมวด  ค่ำตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม 5,286,345       บำท

ค่ำตอบแทน รวม 800,000           บำท

ประเภท  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก ่อปท. ตัง้ไว้ 710,000           บาท

 -เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเจา้หนา้ที่ในการเลอืกตัง้  คา่ตอบแทน อปพร. 10,000              บาท

เงนิรางวัล   ฯลฯ

 -เพื่อจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ 700,000           บาท
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ประเภท  คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของพนักงานสว่นต าบล ลูกจา้ง  พนักงานจา้ง

ประเภท  เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร ตัง้ไว้ 40,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงานสว่นต าบล  ลูกจา้งประจ า  และนายกองคก์ารบริหารสว่น

ต าบลบ้านโตก

ค่ำใช้สอย รวม 1,866,345       บำท

ประเภท  รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่คา่บริการ ตัง้ไว้ 1,174,345       บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร   คา่เย็บหนังสอืหรือเขา้ปกหนังสอื  คา่ซักฟอก  คา่ก าจัดสิง่ปฏกิูล  คา่ระวางบรรทุก

คา่เชา่ทรัพย์สนิ (ยกเวน้คา่เชา่บ้าน)  คา่โฆษณาและเผยแพร่  (รายจา่ยเกีย่วกับการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่  

ขา่วทางวทิยุกระสายเสยีง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพต์า่ง ๆ)  คา่ธรรมเนยีมตา่ง  ๆ  คา่เบี้ยประกันภัย 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดตีามค าพพิากษา  คา่จา้งเหมาบริการ   

คา่ตดิตัง้ไฟฟา้

1) คา่ปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหร้าชการไดใ้ชบ้ริการไฟฟา้  รวมถงึคา่ตดิตัง้หมอ้แปลง

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟา้  ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์ของการไฟฟา้

2) คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟา้เพิ่มเตมิ  คา่ธรรมเนยีม  รวมถงึการปรับปรุงระบบไฟฟา้

การเพิ่มก าลังไฟฟา้  การขยายเขตไฟฟา้  การบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมระบบไฟฟา้และอุปกรณ์

คา่ตดิตัง้ประปา

1) คา่วางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหอ้งคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ไดใ้ชบ้ริการน้ าประปา

รวมถงึคา่ตดิตัง้มาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปาซึง่เป็นกรรมสทิธิ์ของการประปา

2) คา่จา้งเหมาเดนิท่อประปาและตดิตัง้อุปกรณ์ประปาเพิ่มเตมิรวมถงึการปรับปรุงระบบประปา  การ

บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมระบบประปาและอุปกรณ์

คา่ตดิตัง้โทรศัพท์

1) คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการตดิตัง้โทรศัพท์  ยกเวน้คา่ตูส้าขา  คา่เคร่ืองโทรศัพท์พว่งภายใน  และเคร่ือง

โทรศัพท์ภายใน

2) คา่ตดิตัง้เคร่ืองรับสัญญาณตา่ง  ๆ  ฯลฯ

ประเภท  รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและพธิีการ ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่รับรอง  (รายจา่ยในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่)  พธิีเปิดอาคารตา่ง ๆ

คา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา   รัฐพธิี  ฯลฯ
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ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะ ตัง้ไว ้ 542,000           บาท

รายจา่ยหมวดอื่น ๆ   รายละเอยีดดังนี้

 -ตัง้ไว ้ 212,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้  การจัดงานนทิรรศการ  ประกวดแขง่ขัน  

คา่ใชจ้า่ยในการแขง่ขันกฬีานักเรียนเยาวชนและประชาชน  คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา  คา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน่  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก  

คา่บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  คา่ผ่านทางดว่นพเิศษ  คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบิน  คา่ลงทะเบียนตา่ง  ๆ  

คา่เบี้ยเลี้ยงพยาน  คา่ของรางวัล  หรือเงนิรางวัล  คา่พวงมาลัย  ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้ และพวงมาลา  คา่ชดใช้

คา่เสยีหายหรือคา่สนิไหมทดแทน  ฯลฯ

 -ตัง้ไว ้ 20,000  บาท     เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการเพื่อประเมนิ

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏบิัตริาชการเพื่อก าหนดประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ

 -ตัง้ไว ้ 50,000  บาท   เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตัง้จุดบริการประชาชน    ตามโครงการจัดตัง้จุดบริการ

ประชาชนในชว่งวันหยุดเทศกาลที่มวีันหยุดตดิตอ่กันหลายวัน

 -ตัง้ไว ้ 10,000  บาท  เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการเลอืกตัง้ซอ่มสมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล

 -ตัง้ไว ้ 50,000  บาท  เพื่อเป็นโครงการท าความสะอาดคร้ังใหญ ่ (Big  Cleaning  Day)

 -ตัง้ไว ้ 100,000  บาท  เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานของ อบต.

 -ตัง้ไว ้ 100,000  บาท  เพื่อเป็นโครงการถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 60 พรรษา

ประเภท  คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สนิ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ กรณีเป็นการจา้งเหมาทัง้คา่สิง่ของ

และคา่แรงงานใชจ้า่ยจากคา่ใชส้อย    สว่นกรณีองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่เป็นผู้ด าเนนิการซอ่มแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สนิเองใหป้ฏบิัต ิ ดังนี้

1. คา่จา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้า่ยจากคา่ใชส้อย

2.คา่สิง่ของที่ซื้อมาใชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วัสดุ  ฯลฯ

ค่ำวัสดุ รวม 2,620,000       บำท

ประเภท  วัสดุส านักงาน ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ซื้อวัสดุสิง่ของเคร่ืองใชส้ านักงานตา่ง ๆ  เชน่  กระดาษ  แฟม้  ปากกา  ดนิสอ  หมกึ  ผ้าหมกึเคร่ือง

ปร้ินเตอร์  โตะ๊  เกา้อี้  ตู ้ ฯลฯ
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ประเภท  วัสดุไฟฟา้วทิยุ ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่อุปกรณ์ไฟฟา้ตา่ง  ๆ  เชน่   สายไฟ   หลอดไฟ   ฟวิส ์  เข็ดขัดรัดสายไฟฟา้  เทปพันสายไฟฟา้  

ไมโครโฟนฯลฯ

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่สิง่ของเคร่ืองใชต้า่ง ๆ เชน่  แปรง  ไมก้วาด  สบู ่ ผงซักฟอก  น้ ายาท าความสะอาด  เตาแกส๊ กระทะ

กระตกิน้ าร้อน  แกว้น้ า  แกว้กาแฟ  ฯลฯ

ประเภท  คา่อาหารเสริม  (นม) ตัง้ไว้ 1,820,000        บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่อาหารเสริม  (นม)  แกเ่ด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตกและโรงเรียน

ในเขตองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตก

ประเภท  อาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่อาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตก

ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง่ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อวัสดุ  ยานพาหนะและขนสง่  ไดแ้ก ่ แบตเตอร่ี  ยางนอก  ยางใน  สายไมล ์ ตลับลูกปืน  น้ ามัน-

เบรก  หัวเทียน  ไขควง  นอตและสกรู  กระจกมองขา้ง  หมอ้น้ ารถยนต ์เบาะรถยนตฟ์ลิมก์รองแสง  แมแ่รง  กุญแจ

ปากตาย   คมีล็อค  กุญแจเลือ่น  ล็อคเกยีร์  สัญญาณไฟฉุกเฉนิ ฯลฯ

ประเภท  วัสดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่วัคซนีฉดีป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า ยาคุมก าเนดิสุนัข แมว เชน่  วัคซนี  เข็ม อุปกรณ์ตา่ง  ๆ  คา่อุปกรณ์ 

ส าหรับก าจัดยุงลาย  เชน่  น้ ายาทรายอเบท  น้ ายา  ชุบมุง้  และอุปกรณ์อื่น  ๆ 

ประเภท  วัสดุการเกษตร ตัง้ไว้ 20,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุทางการเกษตร  ไดแ้ก ่ สารเคมปี้องกันและก าจัดศัตรูพชืและสัตว ์ อาหารสัตว ์ พันธุ์พชื  ปุย๋ ฯลฯ

ประเภท  วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผ่นดสิก ์ โปรแกรมอื่น  ๆ  ที่เกีย่วขอ้งกับคอมพวิเตอร์ ฯลฯ

ประเภท  วัสดุการศกึษา ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุการศกึษา  เชน่  หุน่  แบบจ าลองภูมปิระเทศ  สือ่การเรียนการสอนท าดว้ยพลาสตกิ  กระดานลืน่

พลาสตกิ   เบาะยืดหยุ่น  ฯลฯ

ประเภท  วัสดุเคร่ืองดับเพลงิ ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุเคร่ืองดับเพลงิ  เชน่ สายดับเพลงิ  สารดับเพลงิ ฯลฯ
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ประเภท  วัสดุอื่น  ๆ ตัง้ไว้ 110,000           บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยตามรายละเอยีดดังนี้

 -ตัง้ไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่หนังสอืพมิพ ์ และนติยสารประจ าหมูบ่้าน  

 -ตัง้ไว ้ 50,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุในการจัดการเลอืกตัง้ทั่วไปและการเลอืกตัง้ซอ่ม

 -ตัง้ไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่เชื่อมตอ่อนิเตอร์เน็ต

หมวดค่ำสำธำรณูปโภค รวม 932,000          บำท

ประเภท  คา่ไฟฟา้ ตัง้ไว้ 600,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ไฟฟา้ในส านักงานองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตก  หรือในที่สาธารณะ

ประเภท  คา่บริการโทรศัพท์ ตัง้ไว้ 12,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โทรศัพท์  คา่เชา่อนิเตอร์เน็ท  ส าหรับที่ท าการองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตก

ประเภท  คา่บริการไปรษณีย์ ตัง้ไว้ 20,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นโทรเลข  คา่ธนานัต ิ คา่ซื้อดวงตราไปรษณียากร  คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์  

ประเภท  คา่บริการสือ่สารและโทรคมนาคม ตัง้ไว้ 300,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โทรสาร  คา่เทเลกซ ์ คา่วทิยุตดิตามตัว  คา่วทิยุสือ่สาร  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ท

รวมถงึอนิเตอร์เน็ทการ์ด  และคา่สือ่สารอื่น  ๆ  ฯลฯ

     1.3  งบเงนิอุดหนนุ รวม 4,340,000       บำท

หมวดเงนิอุดหนนุ   เงนิอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 -อุดหนุนองคก์ารบริหารสว่นต าบลนายม ตัง้ไว้ 20,000              บาท

เพื่ออุดหนุน  อบต.นายม ตามโครงการปรับปรุงสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมขา่วสารการจัดซื้อจัดจา้ง

ระดับอ าเภอประจ าปี  2558

 -อุดหนุนองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาป่า ตัง้ไว้ 20,000              บาท

เพื่ออุดหนุน  อบต.นาป่า  ตามโครงการงานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หมวดเงนิอุดหนนุ  เงนิอุดหนนุส่วนรำชกำร

 -อุดหนุนศูนย์ปฏบิัตกิารตอ่สูเ้พื่อเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดเพชรบูรณ์ ตัง้ไว้ 35,000             บาท

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏบิัตกิารตอ่สูเ้พื่อเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

 -อุดหนุนศูนย์ปฏบิัตกิารตอ่สูเ้พื่อเอาชนะยาเสพตดิอ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  ตัง้ไว้ 20,000              บาท

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏบิัตกิารตอ่สูเ้พื่อเอาชนะยาเสพตดิอ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
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 -อุดหนุนโรงเรียนในต าบลบ้านโตก  (อาหารกลางวัน) ตัง้ไว้ 4,000,000        บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนตา่ง  ๆ  ในเขตท้องที่ต าบลบ้านโตก

 -อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุง่แค ตัง้ไว้ 5,000                บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านทุง่แค ตามโครงการป้องกันสารเสพตดิในสถานศกึษาปี 2558

 -อุดหนุนโรงเรียนบ้านโตกใต้ ตัง้ไว้ 5,000                บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านโตกใต ้ตามโครงการป้องกันสารเสพตดิใหโ้รงเรียน

 -อุดหนุนโรงเรียนบ้านโตก ตัง้ไว้ 5,000                บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านโตก ตามโครงการโรงเรียนสขีาว

 -อุดหนุนโรงเรียนโสตศกึษาประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ตัง้ไว้ 5,000                บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนโสตศกึษาประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการป้องกันและแกไ้ขยาเสพตดิในโรงเรียน

 -อุดหนุนโรงเรียนบ้านพี้ ตัง้ไว้ 5,000                บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านพี้ ตามโครงการสร้างเสริมภูมคิุม้กันยาเสพตดิในสถานศกึษา

 -อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังจาน ตัง้ไว้ 5,000                บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านวังจาน ตามโครงการกฬีาตา้นภัยป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

 -อุดหนุนโรงเรียนศกึษาพเิศษประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ตัง้ไว้ 5,000                บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนศกึษาพเิศษประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์  ตามโครงการกฬีาตา้นยาเสพตดิ Special Super Kids Game

 -อุดหนุนโรงเรียนการไฟฟา้สว่นภูมภิาคสงเคราะห ์2 (บ้านพนานคิม) ตัง้ไว้ 5,000                บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนการไฟฟา้สว่นภูมภิาคสงเคราะห ์2 (บ้านพนานคิม)  ตามโครงการป้องกันสารเสพตดิ

หมวดเงนิอุดหนนุ  เงนิอุดหนนุเอกชน

 -อุดหนุนการบริการดา้นสาธารณสุข (อสม.) ตัง้ไว้ 195,000           บาท

เพื่ออุดหนุนการบริการดา้นสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมูบ่้าน

หมวดเงนิอุดหนนุกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์

 -อุดหนุนส านักงานเหลา่กาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ตัง้ไว้ 10,000              บาท

เพื่ออุดหนุนส านักงานเหลา่กาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการเหลา่กาชาดชว่ยเหลอืผู้ประสบภัย  และผู้เดอืดร้อน

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

       1.4  งบลงทุน รวม 480,000           บำท

หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้ำง รวม 480,000           บาท

ประเภท  ครุภัณฑส์ านักงาน ตัง้ไว้ 380,000           บาท
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 -พัดลมไอน้ า   จ านวน  2  เคร่ือง ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อพัดลมไอน้ า  รายละเอยีดดังนี้

ขนาด 87x57x137.9 ซม.

ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัตราการใชไ้ฟ 99 สตางค/์ชั่วโมง

ก าลังไฟฟา้ 320 วัตต์

เตมิน้ า 93 ลติร ใชง้านตอ่เนือ่ง 17 ชั่วโมง

น้ าหนักสุทธิ  (กอ่นเตมิน้ า) 42 กโิลกรัม

อัตราการใชน้้ า 5.5 ลติร/ชั่วโมง

ลดอุณหภูมสิูงสุด 15 องศา

มรีีโมทคอนโทรลและตัง้เวลาปิดอัตโนมัติ

พร้อมระบบโอโซนฆา่เชื้อในน้ า

ระบบเตอืนและตัดปั๊มเมือ่น้ าหมด

 -พัดลมอุตสาหกรรม  ตัง้ไว้ 10,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม รายละเอยีดดังตอ่ไปนี้

1. ชนดิพัดลมแบบธรรมดา

2. ประเภทตัง้พื้น

3. ขนาดใบพัด  24  นิ้ว

4. ปรับแรงลมได ้ 3  ระดับ

5. ลักษณะปุม่แบบลูกบิด

6. ปรับระดับขาตัง้ได้

7.โครงสร้างภายนอกเป็นโครเมีย่มชุบ

 -เคร่ืองพน่สารเคมกี าจัดยุง ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่เคร่ืองพน่สารเคมกี าจัดยุง  ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้

1.เป็นเคร่ืองพน่สารเคมชีนดิละอองฝอยละเอยีด  (ULV)  ขนาดเล็ก  ส าหรับก าจัดยุงและ

แมลงบินชนดิตา่ง ๆ  ท างานดว้ยเคร่ืองยนตเ์บนซนิแบบ  2  จังหวะ  ลูกสูบแนวดิง่

2.ระบายความร้อนดว้ยอากาศ  มรีะบบกันการสะเทือนของเคร่ืองยนต์

3.ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนตแ์บบลานกระตุก  และระบบจุดระเบิดแบบคอลบ์อเิล็กทรอนกิส์
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4.หัวพน่ควบคุมอัตราการไหลของน้ ายาอยู่ภายนอก  หัวฉดีปรับอัตราการไหลได ้3 ระดับ

5.ชุดหัวฉดีท าจากสแตนเลส  ทนทานตอ่สารเคม ี โดยมจีานเหวี่ยงกระจายน้ ายาที่ความเร็ว

รอบมากกวา่  20,000  รอบ/นาที

6.ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลติไดม้คีา่  VMD  ของเม็ดน้ ายานอ้ยกวา่  30  ไมครอน

7.ถังบรรจุน้ ายาขนาด  12  ลติร  ผลติดว้ยวัสดุชัน้เย่ียม  ทนตอ่การกัดกร่อนของน้ ายา

เคมแีละแสงแดดไดเ้ป็นอย่างดี

8.ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลงิขนาด  1.4  ลติร  ไมเ่ป็นสนมิ  ทนตอ่การกัดกร่อนสูง

9.ผ่านการรับรอง  และทดสอบโดย  กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

10.มคีูม่อือะไหล ่ และเคร่ืองมอืประจ าเคร่ือง

11.เคร่ืองยนตเ์บนซนิ  แบบ  2  จังหวะ  ลูกสูบแนวดิง่

12.ขนาด กวา้ง  45 x 34 x 68  ซม.

13.ก าลังเคร่ืองยนต ์ 5  แรงมา้

14.ระบบสตาร์ท/ระบบจุดระเบิด  แบบลานกระตุก/คอลย์อเิล็กทรอนกิส์

15.ก าลังลมคอมเพรสเซอร์   680  ลบ.เมตร/ซม.

16.อัตราการไหลของน้ ายา  1 - 6  ลติร/ซม.

17.อัตราความเร็วจา่ยเหวี่ยงน้ ายา     20,000  รอบ/นาที

18.ขนาดถังบรรจุน้ ายา  12  ลติร

19.ขนาดถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลงิ  1.4  ลติร

20.น้ าหนักเคร่ือง  (ไมร่วมน้ ายา)  11.5  กก.

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์  จ านวน  10  ชุด ตัง้ไว้ 220,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์   รายละเอยีดดังตอ่ไปนี้

คุณลักษณะพืน้ฐำน

 -มหีนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมอืน (8 Thread) 

โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาไมน่อ้ยกวา่ 3.0 GHz และมรีหนว่ยความจ า แบบ L3  Cache Memory ไมน่อ้ยกวา่ 

6 MB จ านวน 1 หนว่ย

 -มหีนว่ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากภาพวงจรหลัก ที่มหีลักความจ าหลักไมน่อ้ยกวา่ 1 GB

 -มหีนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรือดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

 -มหีนว่ยจัดเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนดิ SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุไมน่อ้ยกวา่ 1 TB จ านวน 1 หนว่ย
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 -ม ีDVD-RW หรือดกีวา่  จ านวน 1 หนว่ย

 -มชีอ่งเชื่อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T  หรือดกีวา่จ านวนไม่

นอ้ยกวา่  1 ชอ่ง

 -มจีอภาพแบบ LCD  หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน่อ้ยกวา่ 600:1 และมขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิ้ว

จ านวน 1 หนว่ย

ประเภท  ครุภัณฑก์ารแพทย์ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซื้อรถสามลอ้โยกส าหรับผู้พกิาร

2.งำนบรหิำรงำนคลัง รวม 3,062,205       บำท

       2.1  งบบุคลำกร รวม 2,057,205      บำท

หมวดเงนิเดอืน  ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชัว่ครำว รวม 2,057,205      บำท

ประเภท  เงนิเดอืนพนักงาน ตัง้ไว้ 1,224,120        บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบล   และเงนิปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบล

 - นักบริหารงานคลัง

 - เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน

 - นักวชิาการคลัง

 - เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี

 - เจา้พนักงานจัดเก็บรายได้

 - เจา้หนา้ที่พัสดุ

 - เจา้หนา้ที่การเงนิและบัญช ี ฯลฯ

ประเภท  เงนิเพิ่มตา่ง ๆ  ของพนักงานสว่นต าบล ตัง้ไว้ 70,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ครองชพีชั่วคราวของพนักงานสว่นต าบล

ประเภท  เงนิประจ าต าแหนง่ ตัง้ไว้ 42,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหนง่ของพนักงานสว่นต าบล

ประเภท  คา่จา้งลูกจา้งประจ า ตัง้ไว้ 220,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งของลูกจา้งประจ า  และเงนิปรับปรุงคา่จา้งลูกจา้งประจ า

 - นักวชิาการเงนิและบัญชี

ประเภท  เงนิเพิ่มตา่ง ๆ  ของลูกจา้งประจ า ตัง้ไว้ 55,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ครองชพีชั่วคราวของลูกจา้งประจ า
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ประเภท  เงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ตัง้ไว้ 366,085           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทั่วไป

ประเภท  เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง ตัง้ไว้ 80,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ครองชพีชั่วคราวของพนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งทั่วไป

     2.2 งบด ำเนนิงำน รวม 1,005,000        บำท

    หมวด  ค่ำตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม 1,005,000        บำท

ค่ำตอบแทน รวม 505,000           บำท

ประเภท  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก ่อปท. ตัง้ไว้ 450,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ

ประเภท  คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ ตัง้ไว้ 25,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของพนักงานสว่นต าบล ลูกจา้ง พนักงานจา้ง

ประเภท  เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร ตัง้ไว้ 30,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงานสว่นต าบลและลูกจา้งประจ า

ประเภท  เงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล ตัง้ไว้ -                   บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาลของพนักงานสว่นต าบลและลูกจา้งประจ า

ค่ำใช้สอย รวม 400,000           บำท

ประเภท  รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่คา่บริการ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร   คา่เย็บหนังสอืหรือเขา้ปกหนังสอื  คา่ซักฟอก  คา่ก าจัดสิง่ปฏกิูล  คา่ระวางบรรทุก

คา่เชา่ทรัพย์สนิ (ยกเวน้คา่เชา่บ้าน)  คา่โฆษณาและเผยแพร่  (รายจา่ยเกีย่วกับการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่  

ขา่วทางวทิยุกระสายเสยีง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพต์า่ง ๆ)  คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ  คา่เบี้ยประกันภัย

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดตีามค าพพิากษา  คา่จา้งเหมาบริการตา่ง  ๆ 

คา่ตดิตัง้ไฟฟา้

1) คา่ปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหร้าชการไดใ้ชบ้ริการไฟฟา้  รวมถงึคา่ตดิตัง้หมอ้แปลง

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟา้  ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์ของการไฟฟา้

2) คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟา้เพิ่มเตมิ  คา่ธรรมเนยีม  รวมถงึการปรับปรุงระบบไฟฟา้

การเพิ่มก าลังไฟฟา้  การขยายเขตไฟฟา้  การบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมระบบไฟฟา้และอุปกรณ์

คา่ตดิตัง้ประปา
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1) คา่วางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหอ้งคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ไดใ้ชบ้ริการน้ าประปา

รวมถงึคา่ตดิตัง้มาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปาซึง่เป็นกรรมสทิธิ์ของการประปา

2) คา่จา้งเหมาเดนิท่อประปาและตดิตัง้อุปกรณ์ประปาเพิ่มเตมิรวมถงึการปรับปรุงระบบประปา  การ

บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมระบบประปาและอุปกรณ์

คา่ตดิตัง้โทรศัพท์

1) คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการตดิตัง้โทรศัพท์  ยกเวน้คา่ตูส้าขา  คา่เคร่ืองโทรศัพท์พว่งภายใน  และเคร่ือง

โทรศัพท์ภายใน

2) คา่ตดิตัง้เคร่ืองรับสัญญาณตา่ง  ๆ  ฯลฯ

ประเภท  คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สนิ ตัง้ไว ้ 50,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ กรณีเป็นการจา้งเหมาทัง้คา่สิง่ของ

และคา่แรงงานใชจ้า่ยจากคา่ใชจ้า่ย    สว่นกรณีองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่เป็นผู้ด าเนนิการซอ่มแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สนิเองใหป้ฏบิัต ิ ดังนี้

1. คา่จา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้า่ยจากคา่ใชส้อย

2.คา่สิง่ของที่ซื้อมาใชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วัสดุ  ฯลฯ

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะ ตัง้ไว ้ 250,000           บาท

รายจา่ยหมวดอื่น ๆ   ตามรายละเอยีดดังนี้

 -ตัง้ไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้  การจัดงานจัดนทิรรศการ  ประกวดแขง่ขัน

กฬีานักเรียนเยาวชน  และประชาชน   คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน่  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก  คา่บริการจอดรถ  

ณ  ท่าอาศยาน  คา่ผ่านทางดว่นพเิศษ  คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบิน  คา่ลงทะเบียนตา่ง  ๆ  คา่เลี้ยงพยาน  

คา่ของรางวัลหรือเงนิรางวัล  คา่พวงมาลัย  ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้ และพวงมาลา  คา่ชดใชค้า่เสยีหายหรือ

คา่สนิไหมทดแทน ฯลฯ

 -ตัง้ไว ้ 150,000  บาท  เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตกเคลือ่นที่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558

ค่ำวัสดุ รวม 100,000           บำท

ประเภท  วัสดุส านักงาน ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ซื้อวัสดุสิง่ของเคร่ืองใชส้ านักงานตา่ง ๆ เชน่ กระดาษ  แฟม้  ปากกา  ดนิสอ  หมกึ  ผ้าหมกึเคร่ือง

ปร้ินเตอร์  โตะ๊  เกา้อี้  ตู ้ ฯลฯ
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แผนงำนกำรศึกษำ 350,000         บำท

1. งำนระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษำ รวม 350,000           บำท

     1.1 งบด ำเนนิงำน รวม 350,000           บำท

    หมวด  ค่ำตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม 350,000           บำท

ค่ำใช้สอย รวม  350,000           บำท

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งบกับการปฏบิัตราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ

 -โครงการอบรมภาษาสูอ่าเซยีน ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตกิารสอนภาษาใหก้ับประชาชนทั่วไปภายในต าบลบ้านโตก

 -โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานพัฒนาศักยภาพชุมชน ตัง้ไว้ 150,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานพัฒนาศักยภาพชุมชน

 -โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นภาษาแกเ่ยาวชน ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นภาษาแกเ่ยาวชน

 -โครงการอบรมพัฒนาความรู้ดา้นการศกึษาแกชุ่มชน ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ดา้นการศกึษาแกชุ่มชน

รวมท้ังสิ้น
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แผนงำนสำธำรณสุข 300,000         บำท

1. งำนบรกิำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวม 300,000           บำท

     1.1 งบด ำเนนิงำน รวม 300,000           บำท

    หมวด  ค่ำตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม 300,000           บำท

ค่ำใช้สอย รวม  300,000           บำท

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งบกับการปฏบิัตราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ

 -โครงการป้องกันโรคพษิสุนัขบ้าและคุมก าเนดิ ตัง้ไว้ 150,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า

 -โครงการป้องกันโรคไขเ้ลอืดออก ตัง้ไว้ 150,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการป้องกันโรคไขเ้ลอืดออก
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แผนงำนเคหะและชุมชน 8,728,000     บำท

1. งำนบรหิำรท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 8,728,000      บำท

       1.1  งบบุคลำกร รวม 1,586,000       บำท

หมวดเงนิเดอืน  ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชัว่ครำว รวม 1,586,000       บำท

ประเภท  เงนิเดอืนพนักงาน ตัง้ไว้ 800,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบล  และเงนิปรับปรุงเงนิเดอืนพนักงานสว่นต าบล

 - นักบริหารงานชา่ง

 - นายชา่งโยธา

 - เจา้พนักงานธุรการ

 - ชา่งไฟฟา้

 - ชา่งส ารวจ  ฯลฯ

ประเภท  เงนิเพิ่มตา่ง ๆ  ของพนักงานสว่นต าบล ตัง้ไว้ 22,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ครองชพีชั่วคราวของพนักงานสว่นต าบล

ประเภท  เงนิเพิ่มตา่ง ๆ  ของพนักงานสว่นต าบล ตัง้ไว้ 2,000                บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิ่มคา่วุฒขิองพนักงานสว่นต าบล

ประเภท  เงนิประจ าต าแหนง่ ตัง้ไว้ 42,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหนง่ของพนักงานสว่นต าบล

ประเภท  คา่จา้งลูกจา้งประจ า ตัง้ไว้ 200,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่จา้งของลูกจา้งประจ า  และเงนิปรับปรุงคา่จา้งลูกจา้งประจ า  ต าแหนง่นายชา่งโยธา

ประเภท  เงนิเพิ่มตา่ง ๆ  ของลูกจา้งประจ า ตัง้ไว้ 20,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ครองชพีชั่วคราวของลูกจา้งประจ า

ประเภท  เงนิคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง ตัง้ไว้ 400,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทั่วไป

ประเภท  เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ครองชพีชั่วคราวของพนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งทั่วไป
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     1.2 งบด ำเนนิงำน รวม 2,342,000       บำท

    หมวด  ค่ำตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม 2,342,000       บำท

ค่ำตอบแทน รวม 492,000          บำท

ประเภท  คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก ่อปท. ตัง้ไว้ 437,000           บาท

รายละเอยีดดังตอ่ไปนี้

 - เพื่อจา่ยเป็นคา่ประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ 387,000          บาท

 - เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 50,000              บาท

ประเภท  คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ ตัง้ไว ้ 25,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของพนักงานสว่นต าบล ลูกจา้ง พนักงานจา้ง

ประเภท  เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร ตัง้ไว้ 30,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตรของพนักงานสว่นต าบลและลูกจา้งประจ า

ค่ำใช้สอย รวม 350,000           บำท

ประเภท  รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่คา่บริการ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร   คา่เย็บหนังสอืหรือเขา้ปกหนังสอื  คา่ซักฟอก  คา่ก าจัดสิง่ปฏกิูล  คา่ระวางบรรทุก

คา่เชา่ทรัพย์สนิ (ยกเวน้คา่เชา่บ้าน)  คา่โฆษณาและเผยแพร่  (รายจา่ยเกีย่วกับการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่  

ขา่วทางวทิยุกระสายเสยีง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพต์า่ง ๆ)  คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ คา่เบี้ยประกันภัย

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดตีามค าพพิากษา  คา่จา้งเหมาบริการตา่ง  ๆ 

คา่ตดิตัง้ไฟฟา้

1) คา่ปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหร้าชการไดใ้ชบ้ริการไฟฟา้  รวมถงึคา่ตดิตัง้หมอ้แปลง

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟา้  ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์ของการไฟฟา้

2) คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟา้เพิ่มเตมิ  คา่ธรรมเนยีม  รวมถงึการปรับปรุงระบบไฟฟา้

การเพิ่มก าลังไฟฟา้  การขยายเขตไฟฟา้  การบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมระบบไฟฟา้และอุปกรณ์

คา่ตดิตัง้ประปา

1) คา่วางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหอ้งคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ไดใ้ชบ้ริการน้ าประปา

รวมถงึคา่ตดิตัง้มาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปาซึง่เป็นกรรมสทิธิ์ของการประปา

2) คา่จา้งเหมาเดนิท่อประปาและตดิตัง้อุปกรณ์ประปาเพิ่มเตมิรวมถงึการปรับปรุงระบบประปา  การ

บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมระบบประปาและอุปกรณ์

คา่ตดิตัง้โทรศัพท์
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1) คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการตดิตัง้โทรศัพท์  ยกเวน้คา่ตูส้าขา  คา่เคร่ืองโทรศัพท์พว่งภายใน  และเคร่ือง

โทรศัพท์ภายใน

2) คา่ตดิตัง้เคร่ืองรับสัญญาณตา่ง  ๆ  ฯลฯ

ประเภท รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะ ตัง้ไว้ 50,000              บาท

รายจา่ยหมวดอื่น ๆ   

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานนทิรรศการ  ประกวดแขง่ขัน  คา่ใชจ้า่ยในการแขง่ขันกฬีานักเรียนเยาวชน  และ

และประชาชน  คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ

นอกราชอาณาจักร เชน่  คา่เบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ที่พัก คา่บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  คา่

ผ่านทางดว่นพเิศษ  คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบิน  คา่ลงทะเบียนตา่ง  ๆ คา่เบี้ยเลี้ยงพยาน คา่ของรางวัล หรือเงนิ

รางวัล  คา่พวงมาลัย  ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้ และพวงมาลา  คา่ชดใชค้า่เสยีหายหรือคา่สนิไหมทดแทน  ฯลฯ

ประเภท  คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพย์สนิ ตัง้ไว้ 200,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ กรณีเป็นการจา้งเหมาทัง้คา่สิง่ของ

และคา่แรงงานใชจ้า่ยจากคา่ใชจ้า่ย    สว่นกรณีองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่เป็นผู้ด าเนนิการซอ่มแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สนิเองใหป้ฏบิัต ิ ดังนี้

1. คา่จา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ้า่ยจากคา่ใชส้อย

2.คา่สิง่ของที่ซื้อมาใชใ้นการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิใหจ้า่ยจากคา่วัสดุ  ฯลฯ

ค่ำวัสดุ รวม 1,500,000        บำท

ประเภท  วัสดุส านักงาน ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ซื้อวัสดุสิง่ของเคร่ืองใชส้ านักงานตา่ง ๆ  เชน่  กระดาษ  แฟม้  ปากกา  ดนิสอ  หมกึ  ผ้าหมกึเคร่ือง

ปร้ินเตอร์  โตะ๊  เกา้อี้  ตู ้ ฯลฯ

ประเภท  วัสดุไฟฟา้วทิยุ ตัง้ไว้ 300,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่อุปกรณ์ไฟฟา้ตา่ง  ๆ  เชน่   สายไฟ   หลอดไฟ   ฟวิส ์  เข็ดขัดรัดสายไฟฟา้  เทปพันสายไฟฟา้  

ไมโครโฟน  ฯลฯ

ประเภท  วัสดุกอ่สร้าง ตัง้ไว้ 200,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุในการกอ่สร้าง เชน่  ไมต้า่ง ๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์  ส ี ฯลฯ

ประเภท  วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ ตัง้ไว้ 500,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่  เชน่  น้ ามันดเีซล  น้ ามันเบนซนิ  แกส๊หุงตม้  ฯลฯ

ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เชน่ กระดาษ  พู่กัน  ฟลิม์  แถบบันทึกเสยีงหรือภาพ  ฯลฯ
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ประเภท  วัสดุอื่น  ๆ  ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุจราจร  เชน่  กรวย  ป้ายสามเหลีย่ม  ฯลฯ

ประเภท  วัสดุอื่น  ๆ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุถังขยะ

ประเภท  วัสดุอื่น  ๆ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่วัสดุยางมะตอย

     1.3  งบเงนิอุดหนนุ รวม 50,000             บำท

หมวดเงนิอุดหนนุ   เงนิอุดหนนุส่วนรำชกำรอื่น รวม 50,000             บำท

 - อุดหนุนการไฟฟา้สว่นภูมภิาคจังหวัดเพชรบูรณ์  ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟา้สว่นภูมภิาคจังหวัดเพชรบูรณ์  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะภายในหมูบ่้าน

หมูท่ี่  11 บ้านกกนอ่ง ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามแบบการไฟฟา้สว่นภูมภิาคจังหวัดเพชรบูรณ์

       1.4  งบลงทุน รวม 4,750,000       บำท

หมวดค่ำครุภัณฑ์  ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้ำง รวม 4,750,000       บำท

ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้ำง รวม 4,750,000       บำท

ประเภท  คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปการ ตัง้ไว้ 850,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นโครงการตดิตัง้เสยีงไร้สาย จ านวน 12 จุด

ประเภท  คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปการ ตัง้ไว้ 200,000           บาท

เพื่อจา่ยคา่โครงการตดิตัง้ป้ายซอย

ประเภท  คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปการ ตัง้ไว้ 500,000           บาท

เพื่อจา่ยคา่โครงการปรับปรุงหอ้งประชุม

ประเภท  คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปการ ตัง้ไว้ 2,000,000        บาท

เพื่อจา่ยคา่โครงการตดิตัง้ซุม้เฉลมิพระเกยีรติ

ประเภท  คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปการ ตัง้ไว้ 1,000,000        บาท

เพื่อจา่ยคา่โครงการพัฒนาทักษาะความคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์ระดับกอ่นวัยเรียน

1.อุปกรณ์เคร่ืองใชส้ าหรับวางวัสดุการศกึษา สือ่การเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้าง

บรรยากาศส าหรับหอ้ง Creative Class Room  ประกอบดว้ยรายการดังนี้
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1.1 ขัน้วางกลอ่งส าหรับจัดเก็บวัสดุการศกึษาขนาดกลาง 1 ชุด มจี านวน 9 ชอ่ง ขนาด 381x1321x1108 มม.

จ านวน 5 ชุด

1.2 ชัน้วางกลอ่งส าหรับจัดเก็บวัสดุการศกึษาขนาดใหญ ่1 ชุด มจี านวน 15 ชอ่ง ขนาด 381x370x440

1.3 ชัน้ส าหรับวางชุดสือ่วัสดุการศกึษา ขนาด 355x1240x355 มม. จ านวน 1 ชุด

1.4 โตะ๊ชุด พร้อมเกา้อี้ 4 ตัว จ านวน 6ชุด

1.5 ชุดหอคอย ส าหรับโชวผ์ลงานชุดสือ่วัสดุการศกึษา จ านวน 2 ชุด

1.6 สตดิเกอร์ตกแตง่ฝาผนังหอ้งเรียน จ านวน 5 แผ่น สตกิเกอร์มมิาก ิเคลอืบดา้นรีดฟวิเจอร์บอร์ด

ความหนา 5 มม.ลายการ์ตูนเสริมสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียน จ านวน 5 แผ่น

1.7 แผ่นยางปูพื้นแบบจิ๊กซอร์ ขนาด 1x1 ตารางเมตร หนา 15 มม. พร้อมแผ่นยาง จิ๊กซอร์ แผ่นของริม 

และขอบมุมพื้นที่ 8x12 ตารางเมตร จ านวน 1 หอ้งเรียน รวมพื้นที่ 96 ตารางเมตร

1.8 ชุดกระดานลืน่มหัศจรรย์ My Play GYM  สามารถตอ่ไดห้ลายแบบ จ านวน 1 ชุด

1.9 ชุดโรงละครหุน่มอื  จ านวน 1 ชุด

 -หุน่มอื ตัวละครในเทพนยิายโกลดลิ็อคกับหม ี3 ตัว จักรพรรดกิับเสื้อชุดใหม ่ราพันเชล สโนไวท์

จ านวน 16 แบบ 

 -ตุก๊ตาอาชพี จ านวน 8 แบบ

 -ตุก๊ตารูปสัตวน์า่รัก จ านวน 10 แบบ

 -ตุก๊ตาการ์ตูนยอดนยิม จ านวน 10 แบบ

1.10 มุมบทบาทสมมุต ิร้านคา้ ขนาด 1085x615x1535 มม. จ านวน 1 ชุด

 -ร้านคา้ จ านวน 1 ชุด

 -เคร่ืองแคชเชยีร์ จ านวน 1 ชุด

 -ผักจ าลอง จ านวน 1 ชุด

 -ผลไมจ้ าลอง จ านวน 1 ชุด

1.11 มุมหนังสอืสง่เสริมการอา่น ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด

1.12 ชัน้วางหนังสอื ส าหรับมุมรักการอา่น จ านวน 4 ชุด

1.13 ชัน้ใสห่นังสอื 5 ชอ่ง ส าหรับหนังสอื Big Book มลีอ้ลืน่ ขนาด 762x406x737 มม.

1.14 ป้ายคะคลลีกิสสีันสวยงาม Creative Class Room หนา้หอ้ง จ านวน 1 ชุด

Learening Board Series

สง่เสริมทักษะมติสิัมพันธ์ การสังเกตุ การจ าแนก พื้นฐานตัวอักษร และรูปทรงเรขาคณิต
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2.All-In-One Learning Bord  (กระดานเรียนรู้ เสริมสร้างจนิตนาการ) จ านวน 2 ชุด

พร้อมอุปกรณ์ปักหมุดและแผ่นการ์ด 1 ชุดประกอบดว้ย

1.All-In-One Leaning Board (กระดานเรียนรู้ เสริมสร้างจนิตนาการ) จ านวน 1 ชุด

2.Panel Stand C (ขาตัง้กระดาน เสริมสร้างจนิตนาการ) จ านวน 1 ชุด 

3.GEO Blocks (หมุดปัก 224 ชิ้น) จ านวน 1 ชุด

4. GEO Blocks Work Cards (แผ่นการ์ดใชเ้ป็นแบบปักหมุด) จ านวน 6 แผ่น 1 ชุด

5. Mosaic Tile (หมุดปัก 50 ชิ้น) จ านวน 1 ชุด

6. Mosaic Tiler Work Cards (แผ่นการ์ดใชเ้ป็นแบบปักหมุด) จ านวน 6 แผ่น 1 ชุด

7. Word Building center หมุดปัก 31 ชิ้น จ านวน 2 ชุด

8. Word Building Work Cards (แผ่นการ์ดใชเ้ป็นแบบปักหมุด) จ านวน 6 แผ่น 1 ชุด

9. Gear Kit (หมุดปัก 70 ชิ้น) จ านวน 1 ชุด

10. Work Cards For Gear Kit (แผ่นการ์ดใชเ้ป็นแบบปักหมุด) จ านวน 6 แผ่น 1 ชุด

Teaching Aid

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การนับ การบวก การจ าแนก และอัตราสว่นทางคณิตศาสตร์

3.LEPAO BABY BLOCK (ชุดสือ่การสอนอัตรสว่นทางคณิตศาสตร์) จ านวน 70 ชิ้น   8 ชุด  

พร้อมหนังสอืคูม่อืการใชง้านจ านวน 2 เลม่

4.JUMBO CONNECT-A-CUBE (ชุดสือ่ คณิต คดิสนุก) จ านวน 100 ชิ้น ส าหรับครูผู้สอน  8 ชุด  

พร้อมคูม่อืกจิกรรม 1 เลม่

5.CONNECT-A-CUBE (ชุดสือ่ คณิต คดิสนุก) จ านวน 100 ชิ้น        

พร้อม Cube Activity Board จ านวน 2 แผ่น ตอ่ 1 ชุด ส าหรับนักเรียน

6.JUMBO PLASTIC BEADS (ลูกปัดร้อยเชอืก ขนาดจัมโบ)้ จ านวน 106 ชิ้น  

7.PLASTIC BEADS (ลูกปัดร้อยเชอืก) จ านวน 306 ชิ้น      

8.NUMBER-GRID  ABACUS  (ลูกคดิ  ค านวนตัวเลข)

9.STANDING  MAGNETIC  TEACHING  CLOCK (ชุดอุปกรณ์การสอนเร่ืองเวลา)

10.DOUBLE-SIDED  GEOBOARD  11 X 11 (กระดานสร้างสรรครู์ปทรง  2  ดา้น)

11.LINDABLE  ABACUS  (ชุดคณิตศาสตร์เสน้จ านวน)

12.PEG BOARD SET  (กระดานปักหมุด) จ านวน 144 ชิ้น

13. MATH BALANCE  (คานชั่งการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์)
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14. MEASURING BALANCE (เคร่ืองชั่งน้ าหนัก)

Junior  Engineer

เรียนรู้พื้นฐานเคร่ืองมอืชา่ง  กลไก  เฟอืง  การจ าแนกรูปทรงตามจนิตนาการ

15.JUNIOR  ENGINEER  (ตัวตอ่วศิกรนอ้ยจ านวน)  160  ชิ้น

16.JUNIOR  ENGINEER  MAGIC  GEARS  (ตัวตอ่มหัศจรรย์ฟันเฟอืง) จ านวน  110  ชิ้น

17.Dragon  Empire  (ตัวตอ่เสริมสร้างจนิตนาการดา้นการสือ่สาร)  จ านวน  1,027  ชิ้น

18.Ball  Track  Junior  Engineer  M  (ตัวตอ่ลูกบอล)  จ านวน  127  ชิ้น

ประเภท  คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปการ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ถังดับเพลงิพร้อมตูโ้ลหะเก็บเคร่ืองดับเพลงิสแีดง  ขนาด  60 x 70 x 20  ซม. ใสถ่ังดับเพลงิได้

2  ถัง  พร้อมกระจกและกุญแจล็อค  

ประเภท  คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปการ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ร้ือถังประปา  หมูท่ี่  2  บ้านโตกกลาง  ต าบ้านโตก  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 1,550,000      บำท

1.งำนส่งเสรมิและสนบัสนนุควำมเข้มแข็ง รวม 1,550,000       บำท

       1.1  งบด ำเนนิงำน รวม 1,550,000       บำท

หมวดค่ำตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม 1,550,000       บำท

ค่ำใช้สอย รวม 1,550,000       บำท

ประเภท  รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะ ตัง้ไว้ 1,550,000        บาท

รายจา่ยหมวดอื่น ๆ  ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้

 -โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

 -โครงการฝึกอบรม  อปพร. ตัง้ไว้ 500,000           บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม  อปพร.

 -โครงการสง่เสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการสง่เสริมการเรียนรู้ของเยาวชน

 -โครงการพัฒนาสง่เสริมอาชพีใหชุ้มชน ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการพัฒนาสง่เสริมอาชพีใหชุ้มชน

 -โครงการสง่เสริมกจิกรรมผู้สูงอายุ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการสง่เสริมกจิกรรมผู้สูงอายุ

 -โครงการพัฒนาอาชพีกลุม่สตรีและผู้น าชุมชน ตัง้ไว้ 200,000           บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการพัฒนาอาชพีกลุม่สตรีและผู้น าชุมชน

 -โครงการสง่เสริมอาชพีเกษตรกร ตัง้ไว้ 150,000           บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการพัฒนาอาชพีเกษตรกร

 -โครงการศกึษาดูงานผู้น าชุมชน ตัง้ไว้ 200,000           บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการศกึษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน

 -โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการคัดแยกขยะในชุมชน

 -โครงการสง่เสริมการท าพชืปลอดสาร ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการสง่เสริมการท าพชืปลอดสาร
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 -โครงการสง่เสริมความคดิสร้างสรรคจ์นิตนาการภายในชุมชน ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการสง่เสริมความคดิสร้างสรรคจ์นิตนาการภายในชุมชน

 -โครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพต าบลบ้านโตก ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพต าบลบ้านโตก
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แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม  และนันทนำกำร 1,165,000      บำท

1.งำนกีฬำและนนัทนำกำร รวม 465,000           บำท

       1.1  งบด ำเนนิงำน รวม 450,000           บำท

หมวดค่ำตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม 450,000           บำท

ค่ำใช้สอย รวม 450,000           บำท

ประเภท  รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะ ตัง้ไว้ 450,000           บาท

รายจา่ยหมวดอื่น ๆ    ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้

 -โครงการแขง่ขันกฬีาภายในต าบลและนอกต าบล ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการแขง่ขันกฬีาภายในต าบลและภายนอกต าบล

 -โครงการวันเยาวชนแหง่ชาติ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการวันเยาวชนแหง่ชาติ

 -โครงการแขง่ขันกฬีาฟุตบอล ตัง้ไว้ 150,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการแขง่ขันกฬีาฟุตบอล  7  คน

 -โครงการแขง่ขันกฬีาฟุตซอล ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการแขง่ขันกฬีาฟุตซอล

       1.2  งบเงนิอุดหนนุ รวม 15,000             บำท

หมวดเงนิอุดหนนุ รวม 15,000             บำท

ประเภท  เงนิอุดหนุนองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่

 - อุดหนุนองคก์ารบริหารสว่นต าบลชอนไพร ตัง้ไว้ 15,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนโครงการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมแขง่ขันตามโครงการแขง่ขันกฬีามวลชนองคก์รปกครอง

สว่นท้องถ่นิ  ประจ าปี  2558

2.งำนศำสนำ  และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 700,000          บำท

       2.1 งบด ำเนนิงำน รวม 700,000          บำท

หมวดค่ำตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม 700,000          บำท

ค่ำใช้สอย รวม 700,000          บำท

ประเภท  รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะ ตัง้ไว ้ 700,000           บาท

รายจา่ยหมวดอื่น ๆ    ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้

รวมท้ังสิ้น
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 -โครงการถวายพระพรวันพอ่ ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการถวายพระพรวันพอ่

 -โครงการถวายพระพรวันแม่ ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการถวายพระพรวันแม่

 -โครงการแหเ่ทียนวันเขา้พรรษา ตัง้ไว้ 150,000           บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการแหเ่ทียนเขา้พรรษา

 -โครงการวันเด็กแหง่ชาติ ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการงานวันเด็ก

 -โครงการสง่เสริมประเพณีภายในต าบล ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการสง่เสริมประเพณีภายในต าบล  (ประเพณีแขง่เรือ)

 -โครงการวันสงกรานตแ์ละผู้สูงอายุต าบลบ้านโตก ตัง้ไว้ 150,000           บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการวันสงกรานตแ์ละผู้สูงอายุต าบลบ้านโตก

 -โครงการสง่เสริมประเพณีภายในต าบล ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการสง่เสริมประเพณีภายในต าบล  (ประเพณีลอยกระทง)
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4,006,300        บำท

1.ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำน รวม 4,006,300        บำท

      1.1 งบลงทุน รวม 4,006,300        บำท

หมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้ำง รวม 4,006,300        บำท

ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้ำง  รวม 4,006,300        บำท

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 152,300           บาท

เพื่อจา่ยเป็นโครงการเรียงหนิยาแนวคลองพันธุ์มา้หลังวัดสวา่งอารมย์   หมูท่ี่   1   บ้านโตกเหนอื ต าบลบ้านโตก 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกวา้ง  5.50  เมตร  ยาว  28.00  เมตร  ตามแบบองคก์ารบริหาร

สว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 146,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบ้านโตกเหนอื - บ้านหัวนา)  หมูท่ี่  1 บ้านโตกเหนอื  

ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 275.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองคก์ารบริหารสว่น

ก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 300,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นโครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.สายกลางบ้าน หมูท่ี่ 2 บ้านโตกกลาง ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมอืง

เมอืงเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์   ขนาดกวา้ง  0.50 เมตร  ยาว 81.10  เมตร  ลกึ  0.70 เมตร  พร้อมฝาปิดราง

ระบายน้ า   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองคก์ารบริหารสว่น

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 300,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตากวน) หมูท่ี่ 3 บ้านหัวนา ต าบลบ้านโตก อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว 139.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 

558.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 300,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโรงสนีายตอ้ย) หมูท่ี่ 4 บ้านโตกใต ้ ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  139.50  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  

558.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด
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ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 300,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยซาลาเปา) หมูท่ี่ 5 บ้านพี้ ต าบลบ้านโตก อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 139.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 

558.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 300,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างลานกฬีาเอนกประสงค ์ หมูท่ี่  6  บ้านทุง่แค  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์   ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว  40  เมตร  หนา 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน้อ้ยกวา่ 800 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบที่องคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 50,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการซอ่มแซมฝายตน้เดือ่ หมูท่ี่ 7 บ้านพี้ ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 42,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนอ้ยพัฒนา) หมูท่ี่ 7 บ้านพี้ ต าบลบ้านโตก อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว  14.50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่

58.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 40,000              บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านพี้  12) หมูท่ี่ 7 บ้านพี้ ต าบลบ้านโตก อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว  19.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่

76.00 ตารางเมตร  ตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 55,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางกุด) หมูท่ี่ 7 บ้านพี้ ต าบลบ้านโตก อ าเภอ

เมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร  ยาว  26.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่

104.00 ตารางเมตร  ตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 12,000              บาท

โครงการตดิตัง้ป้ายชื่อหมูบ่้าน  ขนาดกวา้ง  1.20  เมตร  ยาว  2.40  เมตร  หมูท่ี่  7  บ้านพี้  ต าบลบ้านโตก  

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 100,000            บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการลงหนิคลุกซอ่มแซมถนนภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี่  7  บ้านพี้  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์

86



ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 300,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการตดิตัง้เสยีงตามสายภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 8 บ้านสะแกงาม  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์   ตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 289,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างฝายหนิทิ้ง  หมูท่ี่ 9 บ้านวังจาน   ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัด

เพชรบูรณ์ ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร  ยาว 15.00  เมตร  ลกึ  1.50  เมตร  ตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 300,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.(สายสับไฟ)  หมูท่ี่  10  บ้านพนานคิม  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมอืง

เพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์   กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  113.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวา่  

565.00  ตารางเมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 126,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนางสนทิ) หมูท่ี่ 11 บ้านกกนอ่ง  ต าบลบ้านโตก  

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่ 249.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 117,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายวันชัย)  หมูท่ี่  11 บ้านกกนอ่ง ต าบลบ้านโตก  

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร ยาว  54.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมน่อ้ยกวา่ 218.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองคก์ารบริหารสว่น

ต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 300,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมูท่ี่ 12 บ้านโนนโก  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัด

เพชรบูรณ์ ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลกึไมน่อ้ยกวา่ 100.00 เมตร ถมดนิบริเวณบ่อบาดาล ขนาด 15 x 15  เมตร  

เทคอนกรีตปากบ่อขนาด  1.50 x 1.50 x 0.15  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองคก์าร

บริหารสว่นต าบลก าหนด

ประเภท   คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 300,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. หมูท่ี่  13 บ้านพันธุ์มา้  ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 81.10  เมตร  ลกึ  0.70 เมตร   พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า  พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด
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ประภท  คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 39,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต  คสล. (ภายใน อบต.บ้านโตก) หมูท่ี่  13 บ้านพันธุ์มา้  ต าบลบ้านโตก 

อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 15.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร   หรือพื้นที่ไม่

นอ้ยกวา่  75.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด

ประภท  คา่กอ่สร้างสิง่สาธารณูปโภค ตัง้ไว้ 138,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่โครงการกอ่สร้างร้ัวองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตก  (บริเวณศูนย์เด็กเล็ก)  หมูท่ี่  13 บ้านพันธุ์มา้  

ต าบลบ้านโตก อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดสูง  2.00  เมตร  ยาว  31.50  เมตร  ขนาดกวา้ง 

ตามแบบองคก์ารบริหารสว่นต าบลก าหนด
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แผนงำนงบกลำง 2,010,000      บำท

1.งำนงบกลำง รวม 2,010,000       บำท

       1.1  งบกลำง รวม 2,010,000       บำท

ประเภท  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม ตัง้ไว้ 480,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจา้ง

ประเภท  เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ ตัง้ไว้ 80,000             บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่สนับสนุนการสงเคราะหผู้์ป่วยโรคเอดส์

ประเภท  เงนิส ารองจา่ย ตัง้ไว้ 800,000           บาท

เพื่อใชจ้า่ยในกรณีจ าเป็น

ประเภท  รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน ตัง้ไว้ 400,000           บาท

ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้

 - รายจา่ยเพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตัง้ไว้ 250,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านโตก

 -รายจา่ยเพื่อสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน ตัง้ไว้ 150,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นคา่สมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชนตามหนังสอื   ที่   มท  0891.4/ว 2502   เร่ือง  แนวทางสนับสนุนการ

ด าเนนิงานกองทุนสวัสดกิารชุมชนขององคป์กครองสว่นท้องถิน่  ลงวันที่  20  สงิหาคม  2553

ประเภท  เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นท้องถิน่ ตัง้ไว้ 250,000           บาท

เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นท้องถิน่

รวมท้ังสิ้น
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