
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล

อําเภอ กบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,677,674 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,238,320 บาท

งบบุคลากร รวม 7,402,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายกอบต./รองนายก อบต.      
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต./รองนายก อบต.      
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล                     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,923,200 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ
และเลขานุการสภาฯ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,795,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,900,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลประจําปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 175,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา  เป็นต้น
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งบดําเนินงาน รวม 3,774,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 335,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล 
ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ ค่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. เงิน
รางวัล เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิ์ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,860,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของ อบต.)พิธีเปิด
อาคาร ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและการศึกษาดูงานของของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งที่ว่างและกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่)

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ

จํานวน 150,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน

ค่าวัสดุ รวม 1,081,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และ
วัสดุต่างๆที่ใช้ในสํานักงาน เป็นต้น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 91,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าในสํานักงานและบริเวณสํานักงานและไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะทั้งตําบลวังดาล
อาทิเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านครัว อาทิเช่น นํ้าดื่ม ไม้กวาด ผ้าถูพื้น นํ้ายาถู
พื้น ผ้าเช็ด เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะของ อบต วังดาล อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยาง
รถยนต์ สายไมล์ หัวเทียน ไขควง 
หม้อนํ้ารถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ กรวย
จราจร เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในกิจการ อบต.วังดาล อาทิ
เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง เป็น
ต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่น
ซีดี) รูปสี ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง
เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึก เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผงแป้นอัขระ เมนบอร์ด เป็นต้น

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟ เป็นต้น
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 498,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต.วังดาล และในกิจการของอบ
ต.วังดาล

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการ อบต. วังดาล                
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ อบต
.วังดาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ เป็นต้น
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

งบลงทุน รวม 45,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน  2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท  รวม 
11,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จํานวน 11,000 บาท

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 1,795 (กว้าง) x 410 (ลึก) x 
879 (สูง) มิลลิเมตร   จํานวน   4 ตู้                                  ราคาตู้ละ 
4,500 บาท  รวมเป็นเงิน  18,000  บาท รายละเอียดดังนี้
     1) โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและ
เชื่อม,อาร์คขึ้นโครงตู้
     2) บานประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและ
อาร์คขึ้นรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใส                              หนา 3 มิลลิเมตร
    3) มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง
    4) ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้น
รูป เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของบาน
เลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
   5) มีแผ่นชั้น 2 แผ่น

จํานวน 18,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    จํานวน   6 
เครื่อง
     คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จํานวน 16,800 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อบต.นนทรี เพื่อใช้ในการดําเนินการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ระดับอําเภอ ณ ที่ว่าการอําเภอกบินทร์บุรี

งานบริหารงานคลัง รวม 2,968,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,234,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,234,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลประจําปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา  เป็นต้น
งบดําเนินงาน รวม 675,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล 
ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ ค่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินรางวัล เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า          ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

จํานวน 60,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อาทิ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และวัสดุต่างๆที่ใช้ในสํานักงาน เป็นต้น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง
 หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่นซีดี) รูปสี ขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้องเลนส์ซูม
 กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึก เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผงแป้นอักษระ เมนบอร์ด เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 59,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ขนาด  57X62X90-102 เซนติเมตร มีที่วางแขน  
ปรับระดับสูงตํ่าได้ จํานวน 5 ตัว
  ราคาตัวละ 2,500 บาท  รวมเป็นเงิน  12,500 บาท

จํานวน 12,500 บาท

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ ขนาด 60X120X75 เซนติเมตร จํานวน  4  ตัว        
       ราคาตัวละ   5,500 บาท 
 รวมเป็นเงิน 22,000 บาท

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ดังนี้
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน  3 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท  รวม 
16,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้
2) มีมือจับชนิดบิด
3) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
4) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จํานวน 16,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    จํานวน   3 
เครื่อง
     คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จํานวน 8,400 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 163,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 163,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 31,600 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย์ พยาบาล 
ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ ค่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. เงิน
รางวัล เป็นต้น

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
อุทกภัยอัคคีภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล

จํานวน 40,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 72,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุแต่งกายของอปพร และชุดกู้ชีพกู้ภัย สังกัด อบต. วัง
ดาลจํานวน 40 ชุด ชุดละ 1,800 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,527,600 บาท

งบบุคลากร รวม 782,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 782,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 550,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลประจําปี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 190,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 740,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล 
ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ ค่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. เงิน
รางวัล เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
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ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลวังดาลประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที่ ค่าเอกสารค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการฝึกอบรม

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนึ่งใจร้อยใจด้วยธรรมมะเด็กและ
เยาวชนตําบลวังดาลประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที่ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการฝึกอบรม

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกล
ยาเสพติด ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการฝึกอบรม

จํานวน 100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อาทิเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และ
วัสดุต่างๆที่ใช้ในสํานักงานเป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านครัว อาทิเช่น นํ้าดื่ม ไม้กวาด ผ้าถูพื้น นํ้ายาถู
พื้น ผ้าเช็ด เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง
 หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่นซีดี) รูปสี ขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้องเลนส์ซูม
 กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึก เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 5,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    จํานวน   2 
เครื่อง
     คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จํานวน 5,600 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,775,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,878,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,878,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 936,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 852,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา  เป็นต้น
งบดําเนินงาน รวม 2,547,700 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,183,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(8)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง                  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  จํานวน  30,000  บาท
(9) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง รวม 50,000 บาท

จํานวน 80,000 บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา        จํานวน  
798,600 บาท

จํานวน 798,600 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  7
 แห่ง ดังนี้
(1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหนอง
จิก จํานวน 53,900 บาท
(2) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวัง
หวาย จํานวน 44,100  บาท
(3) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองศรี
วิชัย จํานวน 156,800 บาท
(4) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดใหม่พรหม
สุวรรณ จํานวน 107,800 บาท
(5) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดรัตนชม
ภู จํานวน  88,200 บาท
(6) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดเกาะ
แดง จํานวน  83,300  บาท
(7) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดรัตนโชติกา
ราม จํานวน 58,800 บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 7 แห่งดังนี้
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้านหนองจิก จํานวน 18,700 บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดวังหวาย จํานวน 15,300 บาท
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองศรีวิชัย    จํานวน 54,400 บาท
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ                           จํานวน 37,400
 บาท
(5) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดรัตนชมภู จํานวน 30,600 บาท
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดเกาะแดง จํานวน 28,900 บาท
(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม      จํานวน 20,400 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล ทั้ง 7 แห่ง     

ค่าวัสดุ รวม 1,324,100 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,324,100 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาลและสําหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล
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งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ขนาด  57X62X90 - 102 เซนติเมตร มีที่วางแขน  
ปรับระดับสูงตํ่าได้ จํานวน 2 ตัว
  ราคาตัวละ  2,500 บาท  รวมเป็นเงิน  5,000 บาท

จํานวน 5,000 บาท

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ ขนาด 60X120X75 เซนติเมตร จํานวน  2  ตัว        
       ราคาตัวละ   5,500 บาท 
 รวมเป็นเงิน  11,000 บาท

จํานวน 11,000 บาท

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง  ขนาด 18 นิ้ว  จํานวน  5 เครื่องๆละ 1,800 บาท 
เป็นเงิน  9,000  บาท
     รายละเอียดดังนี้
1) ใบพัดขนาด 18 นิ้ว
2) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
      3)   มี REMOTE CONTROL
      4)   มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
       5) รับประกันมอเตอร์ 1 ปี
       6) ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้

จํานวน 9,000 บาท

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 1,795 (กว้าง) x 410 (ลึก) x 879 
(สูง) มิลลิเมตร   จํานวน   4 ตู้  ราคาตู้ละ 4,500 บาท  รวมเป็นเงิน  
18,000  บาท     รายละเอียดดังนี้
     1) โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและ
เชื่อม,อาร์คขึ้นโครงตู้
     2) บานประตูทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและ
อาร์คขึ้นรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใส   หนา 3 มิลลิเมตร
    3) มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง
    4) ชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้น
รูป เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของบาน
เลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ
   5) มีแผ่นชั้น 2 แผ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ดังนี้
1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน  2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท  รวม 
11,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จํานวน 11,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  ขนาด 32 นิ้ว  ราคา
เครื่องละ 8,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง                      เป็นเงิน  16,000 
บาท
      คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)  1366 
X 768 พิกเซล  
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํ่า 32 นิ้ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

จํานวน 16,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,280,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,280,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนอง
จิก  จํานวน  284,000 บาท
(2)  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนอง
ศรีวิชัย  จํานวน  608,000 บาท
(3)  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดใหม่
พรหมสุวรรณ  จํานวน  352,000 บาท
(4)  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดรัตนชม
ภู จํานวน  344,000  บาท
(5)  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดเกาะ
แดง  จํานวน  220,000 บาท
(6)  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดรัตนโชติ
การาม  จํานวน  256,000 บาท
(7)  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดวัง
หวาย  จํานวน  216,000 บาท
    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 240,640 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,640 บาท
ค่าวัสดุ รวม 120,640 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้
เลือดออก กรณีเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 110,640 บาท
  1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตําบลวัง
ดาล  ดังนี้
   1.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 3,000 โด๊ส  ราคาโด๊สละ 25
 บาท รวม 75,000 บาท
   2. เข็มฉีดยา เบอร์ 23 จํานวน 3,000 อัน ราคา อันละ  1
 บาท  รวม  3,000 บาท                               
   3.ถุงมือ เบอร์ M จํานวน 8 กล่อง   กล่องละ 180 บาท    รวม 1,440
 บาท
          4.กระบอกฉีด  ขนาด 3 ซีซี  จํานวน 300 อันๆละ 4
 บาท    รวม 1,200 บาท    
      2.เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ายาพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายป้องกันการแพร่
ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่   รวม  30,000 บาท
                         
   

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 120,000 บาท

      อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน  จํานวน 16 หมู่บ้านๆละ 7,500 บาท 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,568,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,188,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,188,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 640,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบลประจําปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา  เป็นต้น
งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษค่าคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง เงินรางวัล เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง

จํานวน 30,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อาทิ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แผ่นป้ายต่างๆและวัสดุต่างๆที่ใช้ใน
สํานักงาน เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึก เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ External hard diskสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้น
อักขระ เมนบอร์ด เป็นต้น

งบลงทุน รวม 5,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    จํานวน   2 
เครื่อง
     คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จํานวน 5,600 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 8,574,057 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถบดถนน เพื่อดําเนินการเกรด
บดอัดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ดาล  เป็นเงิน 200,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังดาล   เป็นเงิน 800,000  บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้ต่างๆนํ้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว,ค่ายางมะตอยสําเร็จ
รูป ทราย อิฐ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อนํ้า ท่อพีวี
ซี อุปกรณ์ ประปา และอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น  จํานวน 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 6,860,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 539,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องรับระบบกระจายข่าวชนิดใช้คลื่น
วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณภายในตําบลวังดาล
1.ชุดเครื่องรับ UHF 420.200 เมตร
   ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
- ชุดเครื่องรับพร้อมเครื่องขยายเสียง 60 w และชุดเครื่องคุมรหัส  จํานวน 
12 ชุด
- แผงเสาอากาศพร้อมสายนําสัญญาณ จํานวน 12 ชุด
- ลําโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว 60 w  จํานวน 4 ตัว
- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งบนเสาไฟฟ้า   จํานวน 12 ชุด

จํานวน 539,000 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,321,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8  โดยดําเนินการดังนี้
                1) งานถมดินปรับพื้นที่ 500 ตารางเมตร
                2) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว  ขนาดกว้าง 
6.50 เมตร  ยาว 10  เมตร

จํานวน 387,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผักกระเฉด 
หมู่ที่ 14 ตําบลวังดาล  ขนาดกว้าง 4 เมตร   ยาว 147 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 
ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 16 ตําบลวังดาล ถึง
หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านหอย  ขนาดกว้าง 5 เมตร   ยาว 117 เมตร ความหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 585 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 1 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 117 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง
ข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกระชายเชื่อม
ถนนชลประทาน  หมู่ที่ 15  ตําบลวังดาล ถึงเขตตําบลวังดาล  ขนาดกว้าง 4 
เมตร   ยาว 89.60 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 358.40 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคอนกรีตหูช้าง
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพ
โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 219,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกตารักษ์ – บ้าน
เพชรเอิม  หมู่ที่ 3   ขนาดกว้าง 4 เมตร   ยาว 75 เมตร ความหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 18 
ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 182,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนํ้าฉ่า หมู่ที่ 3   
ขนาดกว้าง 4 เมตร   ยาว 70 เมตร   ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร

จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากลัด  หมู่ที่ 5  
ขนาดกว้าง 4 เมตร   ยาว 147 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตาสา หมู่ที่ 9 
ตําบลวังดาล ถึงเขตตําบลดงบัง  ขนาดกว้าง 5 เมตร   ยาว 117 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 585 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 
ถึง หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม ตําบลนนทรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 117 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 585 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร   จํานวน 350,000 บาท

จํานวน 350,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในบ้านตะเคียนทอง 
 หมู่ที่ 6  ขนาดกว้าง 4 เมตร   ยาว 166 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตะกุดอ้อม  
หมู่ที่ 7  ขนาดกว้าง 4 เมตร   ยาว 166 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12 
ตําบลวังดาล  ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 147 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์
เมตร

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 13      
     ตําบลวังดาล  ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 145 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร และลง
ลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์
เมตร

จํานวน 446,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านบวกหมู หมู่ที่ 
13 ตําบลวังดาล  ขนาดกว้าง 5 เมตร                       ยาว 116 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 580 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคอนกรีตหูช้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร 
และลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 
ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกก่อง ซอย 2       
  หมู่ที่ 11  ตําบลวังดาล  ขนาดกว้าง 4 เมตร   ยาว 147 เมตร ความหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 580 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างคอนกรีตหูช้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร และลง
ลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์
เมตร

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่ที่ 11 จํานวน 2 
สายทาง โดยดําเนินการดังนี้
             1.จ้างเหมาถางป่า ขุดตอ ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 66 
เมตร
             2. ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบตลอดสาย 
ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ความยาว 66 เมตร    ความหนาลูกรังเฉลี่ย 0.30 
เมตร หรือมีจํานวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 140 ลูกบาศก์เมตร     
             3. วางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จํานวน 12 ท่อน (ลอดถนน)
             4. ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบตลอดสาย 
ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ความยาว 460 เมตร ความหนาลูกรังเฉลี่ย 0.30 
เมตร หรือมีจํานวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 970 ลูกบาศก์เมตร

จํานวน 159,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอ่างเก็บนํ้าหนองโคลน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 
ถนนสายโนนก่อ – เพชรเอิม บริเวณหน้าโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ หมู่ที่ 
13 ตําบลวังดาล
              1.ติดตั้งป้ายจราจร   จํานวน  2 ป้าย
              2.งานตีเส้นชะลอความเร็ว
                จํานวน 120,000 บาท

จํานวน 120,000 บาท
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บริเวณด้านหลังอาคาร
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล หมู่ที่ 10 ตําบลวังดาล  ประกอบ
ด้วย 
             1. ก่อสร้างถังเหล็กเก็บนํ้ารูปทรงแชมเปญ
             2. ขยายเขตประปาระยะทาง 600 เมตร
             3. ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 100 เมตร
             4. ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องสูบนํ้า
             5.ติดตั้งปั้มหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 1 ตัว
               จํานวน  590,000 บาท

จํานวน 590,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 614,057 บาท
เงินอุดหนุน รวม 614,057 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 614,057 บาท

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอกบินทร์บุรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 15 ตําบลวังดาล โดยดําเนิน
การดังนี้ 
1.1 ติดตั้ง เสา คอร. ขนาด 9 เมตร   จํานวน   9 ต้น
1.2 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จํานวน 2 เส้น  ระยะ
ทาง 190 เมตร
 จํานวน 89,643 บาท
2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอกบินทร์บุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงระบบจําหน่าย หมู่ที่ 12                        ตําบลวังดาล โดย
ดําเนินการดังนี้ 
1.1 แผนกแรงตํ่า
 รื้อถอน เสา คอร. ขนาด 8 เมตร   จํานวน 20 ต้น
 ติดตั้ง เสา คอร. ขนาด 9 เมตร  จํานวน 22 ต้น
 สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  จํานวน  1 เส้น  ระยะทาง 789 เมตร
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  จํานวน  2 เส้น  ระยะทาง 261 เมตร
1.2 แผนกหม้อแปลง
- สับเปลี่ยนหม้อแปลง   จาก 30 เควีเอ  เป็น 50  เควีเอ
1.3 แผนกแรงสูง
ติดตั้งสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก  ขนาด 50 ตร.มม.  จํานวน  1 เส้น  ระยะ
ทาง 380 เมตร
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
      2.1 ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก                เป็น
เงิน  84,282.76 บาท
      2.2 ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก           เป็นเงิน       2,983
 บาท  
      2.3 ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก          เป็น
เงิน  98,757.84 บาท
      2.4 ค่ารื้อถอนแผนกแรงตํ่าภายนอก                เป็นเงิน     33,575
  บาท
      2.5 ค่าก่อสร้างแผนกแรงตํ่าภายนอก               เป็น
เงิน 270,507.87 บาท
      รวมเป็นเงิน  490,106.47 บาท
      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   เป็นเงิน   1,8520.21   บาท
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   524,414   บาท         
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรภายในตําบลวังดาล จํานวน 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอกบินทร์บุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบลวังดาลและเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันภายนอก (หน่วยงานราชการหรือ
เอกชนเป็นผู้จัดการแข่งขัน)

จํานวน 200,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงและค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท

    1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี   ตามโครงการจัดงานเทศกาลมาฆะปูรมีศรีปราจีน     ครั้ง
ที่ 32 ประจําปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีและจรรโลงให้พระพุทธ
ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชน
   2.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีในการ
จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชุมชน ปลูกหญ้าแฝก  ค่าจ้างทําแนว
กันไฟ ค่าถากถางป่าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ต่างๆและวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆในการปลูก
ในวันสําคัญทางศาสนา งานรัฐพิธีสําคัญต่างๆ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,710,757 บาท

งบกลาง รวม 13,710,757 บาท
งบกลาง รวม 13,710,757 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
     และผู้ประกันตน ตามหนังสือสั่งการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,758,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภูมิลําเนาในเขตตําบลวังดาล  
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีภูมิลําเนาในเขตตําบลวัง
ดาล  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีภูมิลําเนาในเขตตําบลวังดาล   
สํารองจ่าย จํานวน 604,960 บาท

เพื่อจ่ายตามความจําเป็นในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือ
งบประมาณไม่พอจ่ายและมีความจําเป็นต้องจ่ายเพื่อมิให้เกิด
 ความเสียหายต่อราชการและประชาชนในกรณีไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 337,777 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 225,220 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
     ท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
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