
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย
อําเภอ หนองแค   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,404,090 บาท
งบบุคลากร รวม 5,872,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,570,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้  
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่  นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้   
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานุการนายก อบต. 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,160 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา  รองประธาน
สภา  เลขานุการสภา  และสมาชิกสภา  ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,302,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,500,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ได้แก่  ตําแหน่งปลัด
และรองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต) และในสังกัดสํานักงานปลัด 
หัวหน้าสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทัวไป)  นักทรัพยากรบุคคล  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จพง.ธุรการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 245,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต
. (นักบริหารงาน อบต.) และหัวหน้าสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทัว
ไป) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป แผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,438,440 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
ด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 118,620 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ด้าน
บริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 2,926,150 บาท
ค่าตอบแทน รวม 407,264 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 257,264 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง 
เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป   งานบริหารทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิและระเบียบ
ของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่บุตรของพนักงาน
ส่วนตําบลและคณะผู้บริหาร อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานทัวไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,388,886 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 718,886 บาท
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร จํานวน20,000บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร
ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานทัวไป

ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สาร เอกสาร วัสดุ สิงพิมพ์รายงานผลการดําเนินงาน แผ่นพับ 
ป้ายระชาสัมพันธ์ต่างๆ สปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
การจัดทําเว็บไซต์ อัดขยายรูป ค่าสือหรือสิงพิมพ์ต่างๆ  
ระบบกระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
 ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานทัวไป

ค่าจ้างเหมาบริการ                                    จํานวน 521,886 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา,ค่าจ้างเหมาทํา
ของ,ค่าบริการกําจัดปลวก,ค่าจ้างเหมาสูบสิงปฏิกูล, จ้างเหมาแรงงาน
ปฏิบัติงานรายวัน และค่าจ้างเหมางานต่างๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานทัวไป

ค่าธรรมเนียมในการทํานิติกรรมและอืน ๆ      จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทํานิติกรรมและค่าธรรมเนียมขอ
อนุญาตต่าง ๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดี ค่าธรรมเนียมในการ
รังวัดหรือค่าธรรมเนียมอืน ๆ กรณีที อบต.ได้ใช้บริการจากส่วน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารทัวไป

ค่าสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ          จํานวน 15,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ โดยการว่าจ้าง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการออกแบบสํารวจและดําเนินการ
สํารวจ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าทีดินวัดห้วยทราย                             จํานวน 12,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินวัดห้วยทรายสําหรับประโยชน์ใช้สอยในภารกิจ
ของ อบต. จํานวน 5 ไร่  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าทีดินโรงเรียนหินกองวิทยาคม             จํานวน 30,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินโรงเรียนหินกองวิทยาคมเพือจัดศูนย์โอท๊อป
ตําบลห้วยทราย  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท
ค่ารับรอง                                                  จํานวน 20,000 บาท 
    เพือจ่ายเป็นค่ารับรองขององค์การบริหารส่วนตําบลในโอกาส
ต่างๆ เช่น การต้อนรับส่วนราชการทีมาตรวจงาน,ตรวจเยียมการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงานติดต่อประสานงาน ตรวจงาน 
ศึกษาดูงาน เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการ                      จํานวน  80,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานในการจัดงานพิธีการต่างๆ เช่น  รัฐพิธี 
ศาสนพิธี และวันสําคัญของทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช,วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯลฯ  รวมถึงการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
รัฐบาล  หรือตามการสังการของทางราชการ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานทัวไป

ค่าเลียงรับรอง                                          จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและ
ค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองสําหรับการ
ประชุมสภาท้องถิน คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตัง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
เข้าร่วมประชุม เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมของบุคลากร จํานวน 50,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีม
ให้กับเจ้าหน้าทีท้องถินและ ผู้บริหารท้องถิน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานทัวไป
ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตังท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน สมาชิกภาท้อง
ถิน กรณีทีครบวาระ หรือลาออก หรือมีคําสังให้พ้นจากการดํารง
ตําแหน่ง เพือจัดให้มีการเลือกตังใหม่ ตังจ่ายจากเงินรายได้   
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานทัวไป
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิน เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารงานทัวไป 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน ในการเดินทางไปเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาต่างๆ  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานทัวไป 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ยานพาหนะ 
เครืองจักรกล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที ทีดิน สิงก่อสร้างหรือ
สิงของเครืองใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบกระจายเสียงไร้สาย ฯลฯ  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารงาน
ทัวไป

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครือง
ใช้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์ ตรายาง กุญแจ เครืองดับเพลิง เครืองตัดกระดาษ แผ่นป้าย
ชือสํานักงานหรือหน่วยงาน และแบบพิมพ์ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย ฯลฯ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  
แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารงานทัวไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ และวัสดุ- อุปกรณ์ ระบบเสียงไร้
สาย ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น  แปรง ไม้กวาด 
ถังขยะ ผงซักฟอก นํายาดับกลิน นํายาเครืองสุขภัณฑ์  ถ้วยชาม แก้ว
นํา ช้อนส้อม สายยาง ไม้ถูพืน ขันนํา ลูกเหม็นดับกลิน จานรองแก้ว ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป แผนงานบริหารทัว
ไป   งานบริหารงานทัวไป    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางใน–ยาง
นอก สัญญาณไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร เพลา หัวเทียน  แม่
แรง ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 330,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซลล์,นํามัน
เบนซิน,นํามันจารบี,นํามันเครือง,นํามันหล่อลืน ฯลฯเป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืชพันธุ์ไม้ ปุ๋ย ฯลฯ 
เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานทัวไป
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณา เช่น แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
และหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านและประจําห้องสมุดตําบล ฯลฯ  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป แผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่น แผ่นดิสก์ แฮนด์ดิสก์ แผ่นกรอง
แสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และอืน ๆ ของคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ 
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป แผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารงานทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 470,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในภารกิจและอยู่ในความดูแลรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล อาทิ อาคาร สํานักงานต่างๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
    ค่าโทรศัพท์                                              จํานวน  10,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป แผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป
    ค่าบริการตามโครงการเครือข่าย Internet       จํานวน  40,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าบริการตามโครงการเครือข่าย Internet 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

งบลงทุน รวม 590,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 440,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าเครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าเครืองโทรสาร  แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา  จํานวน  1  เครือง  ส่งเอกสารได้ครังละ  20  แผ่น   
(ตามรายละเอียดและคุณลักษณะของราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณปี 2560 ) ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป   งานบริหารทัวไป
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ไฟฟ้า จํานวน 290,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ไฟฟ้าเป็นแบบ
หลอดไฟ แอล อี ดี อักษรตัววิง บริเวณสีแยกต้นโพธิ หมู่ที 1 จํานวน  
1  จุด เพือใช้สําหรับงานประชาสัมพันธ์ของทางราชการให้ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตามรูปแบบและ
รายละเอียดที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
    เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1  เครืองราคา  16,000  บาท   ตามราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 21 เมษายน ปี 2560 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารงานทัวไป   
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
    เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับสํานัก
งาน  จํานวน  1 เครืองราคา 16,000   บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21 เมษายน 2560 )  ตังจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป   

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม  หรือปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร สนามหญ้า ท่อระบายนํา  
สิงก่อสร้างอืนๆ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
    อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระ
มหากษัตริย์ จํานวน 15,000  บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ทีทําการ
ปกครองอําเภอหนองแค ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,925,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,478,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,478,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 960,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน  ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป แผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
คลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ ลูกจ้างประจํา ตังจ่ายจากเงินรายได้   
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตังจ่ายจากเงินรายได้   แผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ให้แก่ พนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 447,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 187,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง ค่าตอบ
แทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ ค่าตอบ
แทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา   สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล   และพนักงานจ้างตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิและระเบียบ
ของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่บุตรของพนักงาน
ส่วนตําบลและผู้บริหาร อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆจํานวน  2,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                จํานวน    20,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การจัดทําเอกสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดเก็บภาษี ล้างอัดขยาย
รูป หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุ/พัสดุ                      จํานวน  2,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการการส่งวัสดุ/พัสดุ จากโรงพิมพ์
อาสารักษาดินแดน ได้ใช้บริการในการจัดส่งทางพัสดุ/ไปรษณีย์ เป็น
ต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าจ้างเหมาบริการ                                    จํานวน  96,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น แบกหามสัมภาระ,ค่าจ้างเหมาทํา
ของ,ค่าบริการกําจัดปลวก,ค่าจ้างเหมาสูบสิงปฏิกูล, จ้างเหมาแรงงาน
ปฏิบัติงาน และค่าจ้างเหมางานต่างๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล/พนักงาน
จ้าง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารงานคลัง
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่างๆ ในการเข้ารับการฝึก
อบรม/สัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 
ยานพาหนะ อาคารสถานทีหรือก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครือง
ใช้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข แบบพิมพ์สิงพิมพ์ ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ตรายาง กุญแจ เครืองตัดกระดาษ แผ่นป้ายชือ
สํานักงานหรือหน่วยงาน ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป 
แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น  แปรง ไม้กวาด ถัง
ขยะ ผงซักฟอก นํายาดับกลิน นํายาเครืองสุขภัณฑ์    ถ้วยชาม แก้ว
นํา ช้อนส้อม สายยาง ไม้ถูพืน ขันนํา ลูกเหม็นดับกลิน จานรองแก้ว ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
แผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารงานคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณา เช่น แถบบันทึกเสียงหรือภาพ และ
หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านและประจําห้องสมุดตําบล ฯลฯ  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป แผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอืน ๆ
 ของคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ 
ค่าซือดวงตราไปรษณีย์กร เป็นต้น   ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงาน
คลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 969,000 บาท
งบบุคลากร รวม 170,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 170,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบภายใน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบภายใน
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งบดําเนินงาน รวม 299,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 9,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง 
เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ 
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานจ้าง เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับพนักงาน
จ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 

ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 288,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทําของ ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวัน จ้างทําเอกสาร ค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์
ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที 3 จํานวน 250,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตัง หมู่ที 3
  จํานวน 6  จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงทีติดตังภาย
นอก  แบบที 1  จํานวน  6  ตัว  รวม  132,000  บาท
2.เครืองสํารองไฟฟ้า  1  kva  1  เครือง  รวม  5,800  บาท
3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  8  ช่อง  1  เครือง  รวม  24,000
  บาท
4.อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก  2  ชุด  รวม 10,000 บาท
5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  8  ช่อง  1  เครือง  รวม  9,400  บาท
6.สายนําสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนําแสง  800เมตร  รวม  40,000
  บาท
7.อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าป้องกันฟ้าลัดวงจร  1  ชุด  รวม  2,800  บาท
8.ค่าติดตังอุปกรณ์  รวม  9,000  บาท
9.จอแสดงภาพ  แอลอีดี  40  นิว  1  เครือง  รวม  17,000  บาท
และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ราคาต่อหน่วยตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ประจําปี 2560  และตามรายละเอียดที อบต.กําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน
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ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที 8 จํานวน 250,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตัง หมู่ที 8
  จํานวน 6  จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  แบบมุมมองคงทีติดตังภาย
นอก  แบบที 1  จํานวน  6  ตัว  รวม  132,000  บาท
2.เครืองสํารองไฟฟ้า  1  kva  1  เครือง  รวม  5,800  บาท
3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  8  ช่อง  1  เครือง  รวม  24,000
  บาท
4.อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก  2  ชุด  รวม 10,000 บาท
5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  8  ช่อง  1  เครือง  รวม  9,400  บาท
6.สายนําสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนําแสง  800เมตร  รวม  40,000
  บาท
7.อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าป้องกันฟ้าลัดวงจร  1  ชุด  รวม  2,800  บาท
8.ค่าติดตังอุปกรณ์  รวม  9,000  บาท
9.จอแสดงภาพ  แอลอีดี  40  นิว  1  เครือง  รวม  17,000  บาท
และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ราคาต่อหน่วยตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ประจําปี 2560  และตามรายละเอียดที อบต.กําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินทีมอบให้แก่อาสาสมัครเพือเป็นค่าป่วยการชดเชยการ
ทํางานหรือเวลาทีเสียไป เพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของสมาชิก อปพร.  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลประจําปี ตามนโยบายของราชการ เช่น วันปีใหม่ วัน
สงกรานต์ ฯลฯ 
เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุดับเพลิงในการป้องกันและระงับเหตุสาธารณ
ภัยต่างๆ เช่น เสือทนไฟ หมวก ถุงมือ รองเท้า สายดับเพลิง  ถังดับเพลิง
ชนิดผงเคมีแห้งหรือเติมเฉพาะผงเคมีแห้ง ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานจราจร  เช่น กรวย เสือสะท้อนแสง  
แผงเหล็กขาตัง ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
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งบลงทุน รวม 285,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ครุภัณฑ์อืนๆ จํานวน 95,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์งานจราจร  เช่น กระจกเงาโค้ง  ป้าย
จราจร ไฟสัญญาณฉุกเฉิน  ฯลฯ (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  ตามรูป
แบบและรายละเอียดที อบต. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 190,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างและติดตังเสาไฟสัญญาณกระพริบสีแยกต้นโพธิ หมู่ที 1,3,6 จํานวน 90,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าก่อร้างและติดตังเสาไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ
บริเวณสีแยกต้น
โพธิ รวม 4 ต้นๆ ละ 22,500  บาท รวม 90,000 บาท เป็นแบบพลังงาน
โซล่าเซลล์ เสาเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิวยาว 3 เมตร ตามแบบและราย
ละเอียดที อบต.กําหนด   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ค่าก่อสร้างและติดตังเสาไฟสัญญาณจราจรเขตโรงเรียน หมู่ที 3 จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าก่อร้างและติดตังเสาไฟสัญญาณจราจรบริเวณเขต
โรงเรียนวัดห้วยทรายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยทราย แห่ง
ละ 2 ต้นรวม 4 ต้นๆ ละ 25,000  บาท รวม 100,000 บาท เป็นแบบใช้
โซล่าเซลล์ เสาเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิว มีไฟกระพริบ ตัวอักษรและรูป
ภาพ ตามแบบและรายละเอียดที อบต.กําหนด   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,207,000 บาท
งบบุคลากร รวม 706,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 706,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ  ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วันทีพิมพ์ : 24/8/2560  11:01:30 หน้า : 13/31



งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง 
ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ตามสิทธิและระเบียบ
ของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  และเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุ
ประสงค์   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 134,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 104,000 บาท
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ                              จํานวน  3,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าจ้างเหมาบริการ                                       จํานวน   96,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทําของ ค่าจ้างเหมา
แรงงานปฏิบัติงานรายวัน จ้างทําเอกสาร ค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ
 ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                จํานวน   5,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ล้างอัดขยายรูป โทรทัศน์  
ค่าสือหรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา   งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างประจําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  สําหรับครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาต่างๆ  
เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านแผนงานการ
ศึกษา   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ต่างๆ อาคารสถานทีหรือ สิงก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ
  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครือง
ใช้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข แบบพิมพ์สิงพิมพ์ ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ตรายาง กุญแจ เครืองดับเพลิง เครืองตัด
กระดาษ ชันวางของใช้เด็ก เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ผงซักฟอก นํายาดับกลิน นํายาเครืองสุขภัณฑ์  ถ้วยชาม แก้วนํา ช้อน
ส้อม สายยาง ไม้ถูพืน ขันนํา ลูกเหม็นดับกลิน จานรองแก้ว ฯลฯ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่น แผ่นดิสก์ แฮนด์ดิสก์  แผ่นกรอง
แสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 1,267,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,267,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที 3 จํานวน 430,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที 3 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร โครงหลังคาเหล็ก เสาและ
พืน คสล. สําหรับใช้เป็นอาคารคลุมเครืองสนามเด็กเล่น ตามแบบแปลน
และรายละเอียดที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. จํานวน 700,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต. ต่อเติมอาคารแบบกันห้องขยายออกจากอาคารเดิม และปูพืน
ยางพร้อมเครืองเล่นสันทนาการเด็ก เพือให้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียง
พอกับปริมาณเด็กเล็ก โดยแยกห้องเรียน ห้องกิจกรรม ห้องรับประทาน
อาหารออกจากกัน  และปรับปรุงอาคารทีอยู่ในสภาพชํารุดทรุดโทรม ฝ้า
เพดานและกระเบืองแตกเสียหาย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที อบต
. กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างลาน คสล.หน้าประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที 3 จํานวน 37,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คสล.หน้าประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที 3 ขนาดหนา 0.15 ม. และคิดเป็นพืนที คสล.ไม่น้อย
กว่า 61.33 ตรม. ตามแบบแปลนและรายละเอียดที อบต.กําหนด ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารสถานทีหรือ สิงก่อสร้าง
ต่างๆ 
ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,196,970 บาท
งบดําเนินงาน รวม 952,970 บาท
ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561  ให้กับ
เด็กในพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริม
พัฒนาการ ทักษะและทัศนศึกษาการเรียนรู้นอกสถานทีเพิมพูนประสบ
การณ์โลกทรรศ์ของเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 156,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กครบทุกคน ประจําปีงบประมาณ 2561 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 736,970 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 670,670 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
และโรงเรียนวัดห้วยทราย ประจําปีงบประมาณ 2561 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุการศึกษา จํานวน 66,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทางการศึกษาเพือเป็นค่าจัดการเรียน – การ
สอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 1,244,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,244,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,244,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยทราย
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนชัน
อนุบาลและชันประถมศึกษาครบทุกคน ประจําปีงบประมาณ 2561 
ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยทราย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในด้านแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,557,000 บาท
งบบุคลากร รวม 918,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 918,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 396,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ  ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 1,478,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง 
.ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
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ค่าใช้สอย รวม 725,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 615,000 บาท
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร       จํานวน  5,000
  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือและค่าถ่ายเอกสาร
ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                   จํานวน  10,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สาร เอกสาร วัสดุ สิงพิมพ์รายงานผลการดําเนินงาน แผ่นพับ ป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ  สปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดทําเว็บไซต์ อัดขยาย
รูป ค่าสือหรือสิงพิมพ์ต่างๆ   ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้    
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

 ค่าจ้างเหมาบริการ                                     จํานวน  600,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมารายเดือน,ค่าจ้างเหมา
สูบนํา,ค่าจ้างเหมาทําของ,ค่าจ้างเหมาสูบสิงปฏิกูล, จ้างเหมาแรงงาน
ปฏิบัติงาน และค่าจ้างเหมางานต่างๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  แผนงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง ในการเดินทางไป   เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา เป็นต้น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

ค่าวัสดุ รวม 623,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครือง
ใช้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์ ตรายาง กุญแจ  ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น  แปรง ไม้กวาด ถัง
ขยะ ผงซักฟอก นํายาดับกลิน นํายาเครืองสุขภัณฑ์   สายยาง ไม้ถูพืน 
ขันนํา ลูกเหม็นดับกลิน  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้รายได้   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ยางใน–ยาง
นอก สัญญาณไฟกระพริบ ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร เพลา หัวเทียน  แม่
แรง ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซลล์,นํามัน
เบนซิน,นํามันจารบี,นํามันเครือง,นํามันหล่อลืน ฯลฯเป็นต้น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสารเคมียาและเวชภัณฑ์  เช่น นํายาพ่นหมอก
ควัน ทรายอะเบท จุลินทรีย์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณา เช่น วารสารและสิงพิมพ์ ฯลฯ  
เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายให้แก่เจ้าหน้าทีปฏิบัติงานภาค
สนาม เช่น ถุงมือ เสือ รองเท้าบรูท์ คนงานประจํารถขยะ คนสวน ฯลฯ
 เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข                                                                                            

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ และอืน ๆ 
ของเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบลงทุน รวม 161,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 161,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าเก้าอีทํางานแบบหุ้มเบาะ จํานวน 4,500 บาท
    เพือเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานชนิดแบบหุ้มเบาะ จํานวน 1 ตัว 
ชนิดพนักพิงสูง ปรับระดับได้ มีทีพักพักแขน ราคาตามท้องตลาด
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 18,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู้ เพือเก็บ
เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตู้เหล็กชนิดบานเลือนกระจก 
ขนาด 1450x400x870 มม.ราคาต่อหน่วยๆ ละ 6,000 บาท 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตามรายละเอียดที อบต.กําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข
ค่าโต๊ะทํางานแบบโต๊ะเหล็ก จํานวน 8,500 บาท
    เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานชนิดแบบ
เหล็ก จํานวน 1ตัว ขนาด 75x150x75 ซม.ราคา 8,500 บาท ราคาตาม
ท้องตลาด(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
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ค่าโต๊ะวางเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
    เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะไม้วางเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว 
ขนาด 60x120x75 ซม.ราคาหน่วยละ 4,000  บาท ราคาตามท้อง
ตลาด(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
    เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
แบบที 1 จํานวน 1  เครืองราคา  22,000  บาท   ตามราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 21 เมษายน ปี 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 333,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการทําความสะอาดพืนทีระบายนํา จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการกําจัดวัชพืช สิงปฏิกูล ดินเลนและสิง
กีดขวางทางนําในคลองระบายนํา ร่องระบายนําและท่อระบายนําในพืนที
หมู่ที 1-10  เพือรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมทีดี ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า พืนทีหมู่ที 1-10  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
    เพือเป็นค่าจัดซือถังขยะรองรับมูลฝอยตังตามครัวเรือนและพืนที
ชุมชน ราคาตามท้องตลาดทีเคยจัดซือ  ในการรักษาความสะอาดในเขต
พืนที     หมู่ที 1 -10   ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบลงทุน รวม 28,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเครืองตัดหญ้า จํานวน 28,500 บาท
    เพือเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 3 เครืองๆ 
ละ 9,500  บาท   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 75,000 บาท
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการของอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน หมู่ 1-10 ในเขต อบต.ห้วยทราย จํานวน 10 หมู่บ้าน ๆ
 ละ 7,500 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 899,500 บาท
งบบุคลากร รวม 708,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 708,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 450,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน สังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน รวม 187,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  
ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิและระเบียบ
ของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล ตามสิทธิ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
    เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สาร เอกสาร วัสดุ สิงพิมพ์รายงานผลการดําเนินงาน แผ่นพับ สปอร์ต
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดทําเว็บไซต์ อัดขยายรูป ค่าสือหรือสิงพิมพ์
ต่าง วารสารต่างๆ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงาน สังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง เป็นต้น ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงาน สังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง ในการเดินทางไป   เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา เป็นต้น ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ แผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ เครือง
ใช้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข แบบพิมพ์สิงพิมพ์ ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ตรายาง กุญแจ เครืองดับเพลิง เครืองตัด
กระดาษ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน สังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงาน สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

งบลงทุน รวม 4,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าเก้าอีทํางานแบบหุ้มเบาะ จํานวน 4,500 บาท
    เพือเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานชนิดแบบหุ้มเบาะ จํานวน 1 ตัว 
ชนิดพนักพิงสูง ปรับระดับได้ มีทีพักพักแขน ราคาตามท้องตลาด
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสหรือถูกทอดทิง     
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือ
ถูกทอดทิง ขาดคนดูแล ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม   แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จํานวน 70,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้
รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติรวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
ทีถูกทอดทิงและขาดคนดูแล ในการจ่ายเป็นเงินหรือสิงของทีให้การช่วย
เหลือ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม   
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนในตําบลห้วยทราย  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียว
กับสังคมสงเคราะห์ 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,154,000 บาท
งบบุคลากร รวม 632,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 632,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 470,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินเพิมตามวุฒิการศึกษาให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะชุมชน  
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 522,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง 
เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิและระเบียบ
ของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ                                      จํานวน  100,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาสูบ
นํา และค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานรายวัน ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าธรรมเนียมในการทํานิติกรรม และอืน ๆ        จํานวน  20,000   บาท
    เพือใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทํานิติกรรม และค่าธรรมเนียมขอ
อนุญาตต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดี ค่าธรรมเนียมในการ
รังวัด  ค่าธรรมเนียมขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล หรือค่าธรรมเนียมอืน ๆ
 กรณีที อบต. ได้ใช้บริการจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง ในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา เป็นต้น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน

วันทีพิมพ์ : 24/8/2560  11:01:30 หน้า : 24/31



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยาน
พาหนะ ฝาครอบตะแกรงเหล็ก สิงก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครือง
ใช้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์สิงพิมพ์ ทีได้จากการซือ
หรือจ้างพิมพ์ตรายาง กุญแจ เครืองดับเพลิง แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน ฯลฯ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ นํามันทาไม้ 
ทินเนอ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ตะปู ตลับ
เมตร กระเบือง คีม ค้อน  ไม้แบบเหล็ก ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่น แผ่นดิสก์  แฮนด์ดิสก์  แผ่นกรอง
แสง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ไฟส่องแสงสว่างทางสาธารณะในเขตพืนทีความรับผิดชอบ หมู่ที 1-10
 เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 225,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จํานวน 30,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแผนพัฒนาตําบล การจัดประชุมของคณะ
กรรมการจัดทําแผนเกียวกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ค่าเอกสาร 
ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมตําบลและหมู่บ้าน จํานวน 30,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมตําบลและหมู่บ้าน 
หมู่ที 1-10 เกียวกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทําแผนชุมชน 
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคระบาด ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พืนที เกียวกับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การอบรมให้กับนักเรียนและ
เยาวชนได้เรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด การค้นหาผู้ติดยา การบําบัดฟืนฟูผู้
ติดยาเสพติด การตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าเครืองเสียงประชาสัมพันธ์ตามสาย  หมู่ที 9 จํานวน 120,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังเครืองเสียงประชาสัมพันธ์ตามสาย 
หมู่ที 9 จํานวน  1  แห่ง เพือใช้สําหรับงานประชาสัมพันธ์ของทางราชการ
ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร (นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ประกอบด้วย  ภาคขยายเสียง(เพาเวอร์แอม)ขนาด 850 วัตต์ 
จํานวน 2 เครือง (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   ไมค์ลอยพร้อม
เครืองส่ง จํานวน 2  ชุด (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ลําโพง
ฮอน์ 150 วัตต์ ขนาด 18 นิว จํานวน 4 ตัว (นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)เครืองขยายเสียงเคลือนที (ตู้ช่วยสอน)  
จํานวน  2 เครือง  พร้อมอุปกรณ์  (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
ไมค์สาย จํานวน 3 ตัว (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
สายนําสัญญาณและอุปกรณ์เชือมต่อพร้อมค่าติดตัง ฯลฯ 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   
ตามรายละเอียดและคุณลักษณะ ที อบต.กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
อุดหนุนโครงการเพือดําเนินงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติด ประจําปี 2561 ศป.ปส.อ.หนองแค จังหวัดระบุรี
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
ประจําปี 2561 ศป.ปส.อ.หนองแค จังหวัดระบุรี ให้กับทีทําการปกครอง
อําเภอหนองแค ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 950,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตําบลต่อต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตําบลต่อต้านยาเสพ
ติด เพือให้เยาวชนและประชาชนทัวไปให้ความสนใจกีฬาและการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

งบลงทุน รวม 900,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 900,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง  หมู่ที 3 จํานวน 400,000 บาท
    เพือเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตัง หมู่ที 3 
จํานวน 5 ชุด ประกอบด้วย 
1.ชุดกระดานลืนและชิงช้าขนาด 3 ทีนัง  
2. ชุดรวมเครืองเล่นสัตว์นานาชนิด  
3. ชุดชิงช้าขนาด 4 ทีนัง 
4. ชุดม้าหมุนรูปเป็ดสัตว์คละแบบขนาด 6 ทีนัง 
5. ม้ากระดกสปริงขนาด 4 ทีนัง  ราคาตามท้องตลาด(นอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง  หมู่ที 2 ,4 และหมู่ที 7 จํานวน 500,000 บาท
    เพือเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตัง หมู่ที 2
 จํานวน 4 ชุด ประกอบด้วย
1.อุปกรณ์ก้าวเดินสลับเท้าและม้าโยกบริหารหน้าท้อง  
2. ชุดเสริมทักษะออกกําลังกายชุดกระดานลืนและชิงช้าแบบ 3 ทีนัง 
3.อุปกรณ์เอนปันจักรยาน 
4. อุปกรณ์บิดเอวและเดิน 

หมู่ที 4 จํานวน 3 ชุด  ประกอบด้วย 
1.อุปกรณ์บิดเอวแบบ 3 ทาง 
2. อุปกรณ์ยําเท้าอยู่กับทีแบบคู่  
3.อุปกรณ์ก้าวเดินแบบช้าเดียว
 
หมู่ที 7 จํานวน 3 ชุดประกอบด้วย  
1. อุปกรณ์กรรเชียงบกแบบเดียว  
2. อุปกรณ์จักรยานก้าวเดิน 
3.  อุปกรณ์บริหารหน้าอก ราคาตามท้องตลาด(นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา จํานวน 50,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพือส่งเสริมและทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนาในวันสําคัญต่างๆ เช่น วันวิสาขะบูชา วันอาสาฬหะ
บูชา วันมาฆะบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และการก่อพระเจดีย์
ทราย เพือการส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน เช่น พิธี
ถวายนําสงฆ์ รดนําดําหัวผู้สูงอายุ ก่อพระเจดีย์ทราย ฯลฯ  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
    อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและงานราชพิธี รัฐ
พิธี อําเภอหนอแค จังหวัดสระบุรี ประจําปี 2561
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมและงานราชพิธี รัฐพิธี อําเภอหนอแค จังหวัด
สระบุรี ประจําปี 2561 ทีขอรับเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอ
หนองแค ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,875,400 บาท
งบลงทุน รวม 1,875,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,875,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างขยายถนนดินลูกรัง  หมู่ที 2 เชือมต่อหมู่ที 6 จํานวน 85,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนนดินลูกรัง  หมู่ที 2 เชือมต่อ
หมู่ที 6 สายบ้านนายบุญมาก ทาโต เชือมทะลุบ้านนายเหลือ หมู่ที 6 ถนน
ดินลูกรังขนาดกว้าง  5.00  ยาว  102.50  เมตร สูง  0.65  เมตร  
และวางท่อ คสล. ปากลินราง ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
 เมตร จํานวน 7 ท่อน เพือระบายนําลอดถนน จํานวน 1 แถว รายละเอียด
ตามแบบแปลน ที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 5 จํานวน 37,400 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 5 สาย
บ้านนายจันทร์ มหาวัตร ขนาดกว้าง  3.00  ยาว  23  เมตร 
หนา  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีเทคอนกรีตผิวจราจร ไม่น้อย
กว่า  69  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืนทีเขตทางที
เหลืออยู่ รายละเอียดตามแบบแปลน ที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ 
ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 5 . จํานวน 200,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 5 สาย
บ้านนางสวาท นุชคําแหง ช่วงที 2 ถนน คสล.ขนาดกว้าง  4.00  ยาว  70
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีเทคอนกรีตผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า  280  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างทางตาม
สภาพพืนทีเขตทางทีเหลืออยู่  ช่วงที 1 ถนน คสล.คิดเป็นพืนทีเทคอนกรีต
ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า  35  ตารางเมตร  หนา  0.15  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน ที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.  หมู่ที 4 จํานวน 303,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารางระบายนํา คสล. รูปตัว สายบ้านนาย
เบ้อ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
รางตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายนํา คสล.ปากลินราง ชัน 3 ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ลอดถนน จํานวน 17 ท่อน ตามรูปแบบและราย
ละเอียดที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.  หมู่ที 6 จํานวน 203,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยู สายบ้าน
นางทุมมา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 58 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝา
ปิดรางตะแกรงเหล็ก  ตามรูปแบบและรายละเอียดที อบต.กําหนด ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที 10 จํานวน 400,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 
หมู่ที 10 สายบ้านโนนคล้อ  ช่วงที 1 ถนนกว้าง  4.00  ยาว 122
  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์ 
ไม่น้อยกว่า  488  ตารางเมตร ช่วงที 2 ถนนกว้าง  3.00  ยาว 
254  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีเสริมผิวจราจรแอ
สฟัลท์ติกส์ ไม่น้อยกว่า  762  ตารางเมตร     รายละเอียดตามแบบแปลน
ที 
อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที 7 จํานวน 347,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 
หมู่ที 7 ปิดทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายเรียบชายเขาบ้านบุ  
กว้าง  4.00  ยาว  271  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์ ไม่น้อยกว่า  1,084  ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงถนนดินลูกรังหรือหินคลุก จํานวน 200,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น   สิงก่อสร้างต่างๆ อาทิ ถนนดินลูกรังหรือหิน
คลุก ไหล่ทางถนน คสล. ไหล่ทางถนนลาดยาง ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายนํา จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น   สิงก่อสร้างต่างๆ อาทิ ท่อระบายนํา รางระบาย
นํา ลํารางระบายนํา ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ

จํานวน 20,000 บาท

    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ให้กับประชาชนในพืนทีขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
ตังจ่ายจากเงินรายได้     แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
อุดหนุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้โครงการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริในระดับตําบล อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี ประจําปี 2561
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริในระดับ
ตําบล อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประจําปี 2561 ทีขอรับเงินอุดหนุน
ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอหนองแค ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร   

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,352,900 บาท
งบกลาง รวม 8,352,900 บาท
งบกลาง รวม 8,352,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5   ให้กับพนักงานจ้างของทุกส่วน
ราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,728,900 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพ ให้แก่  ผู้สูง
อายุ  จํานวน  742  ราย  ของตําบลห้วยทราย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไปกําหนดวัตถุประสงค์  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,724,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพ ให้แก่  ผู้พิการของตําบลห้วย
ทราย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง  งานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน เมือเกิด
สาธารณภัยต่างๆในพืนที ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 250,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
    เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพืนทีตําบล
ห้วยทราย ตามระเบียบราชการ ในอัตราร้อยละ 40  ทีได้รับการจัดสรร
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จํานวน  150,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
    เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยทราย เพือเป็นการร้างหลักประกันความมันคงและเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล  จํานวน  100,000
  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
กรณีเสียชีวิต ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 170,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ตามระเบียบราชการ ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณรายรับ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏใน แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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