
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย

อําเภอ หนองแค   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,211,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,401,470 บาท

งบบุคลากร รวม 5,884,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,570,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก นายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแก  นายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก เลขานุการนายก อบต.
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,886,160 บาท

-   เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก ประธานสภา  รองประธาน
สภา  เลขานุการสภา  และสมาชิกสภา  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,313,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,953,240 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับ
ตน จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(4) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(6) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือน ใหแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
 (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับกลาง  อัตราเดือนละ 7,000  บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 
3 อัตรา ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น) 
ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น) 
ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,026,960 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานจางตาม
ภารกิจ) จํานวน                     1 อัตรา
    (2) ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานจางตามภารกิจ) 
จํานวน 1 อัตรา
    (3) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ) 
จํานวน 1 อัตรา
    (4) ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ (พนักงานจางตามภารกิจ) 
จํานวน  1 อัตรา
    (5) พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
    (6) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 81,240 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง 
จํานวน  5 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
    (2) ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ (พนักงานจางตามภารกิจ) 
จํานวน 1 อัตรา
    (3) พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
    (4) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 3,627,550 บาท
ค่าตอบแทน รวม 505,950 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 276,950 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. 
                                                    จํานวน  40,000  บาท
   - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริสวนตําบล เชนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เปนตน

(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง                     จํานวน 236,950  บาท
    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปใหกับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 204,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและระเบียบของ
ทางราชการ              

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตรของพนักงานสวน
ตําบลและผูบริหาร อบต. 

ค่าใช้สอย รวม 2,017,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรขอมูลขาว
สาร เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผนพับ ปายประชา
สัมพันธตางๆ  สปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดทําเว็บไซต อัดขยาย
รูป คาสื่อหรือสิ่งพิมพตางๆ  ระบบกระจายเสียงไรสาย ฯลฯ  เปนตน  
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 864,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา,คาจางเหมาทํา
ของ,คาบริการกําจัดปลวก,คาจางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จางเหมาแรงงานปฏิบัติ
งาน และคาจางเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล เปนตน 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 57,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร ปริมาณการถายเอกสารขั้น
ต่ํา 5,000 แผน/เดือน จํานวน 2 เครื่อง 

คาเชาที่ดินวัดหวยทราย จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินวัดหวยทรายสําหรับประโยชนใชสอยในภารกิจ
ของ อบต. จํานวน 5 ไร  

คาธรรมเนียมในการทํานิติกรรมและอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการทํานิติกรรมและคาธรรมเนียมขออนุญาต
ตาง ๆ  เชน คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี คาธรรมเนียมในการรังวัดหรือคา
ธรรมเนียมอื่น ๆ กรณีที่ อบต.ไดใชบริการจากสวนราชการ หรือรัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน 

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับและภาคสมัครใจของรถสวน
กลางของ อบต. เพื่อลดภาระคาใชจายในความรับผิดทางละเมิดกรณีเกิด
อุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหนาที่ที่ชอบดวยกฎหมาย  

คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือและคาถายเอกสาร จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเย็บปกหนังสือ เขาปกหนังสือและคาถายเอกสารตางๆ ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท

คารับรอง                                                 จํานวน    20,000  บาท 
-  เพื่อจายเปนคารับรองขององคการบริหารสวนตําบลในโอกาส
ตางๆ เชน การตอนรับสวนราชการที่มาตรวจงาน,ตรวจเยี่ยมการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงานติดตอประสานงาน ตรวจงาน ศึกษาดู
งาน เปนตน 

คาใชจายในการจัดงานพิธีการ                    จํานวน   100,000  บาท
-  เพื่อจายเปนคาจัดงานในการจัดงานพิธีการตางๆ เชน  รัฐพิธี ศาสนพิธี และ
วันสําคัญของทางราชการ เชน วันปยะมหาราช,วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
  รวมถึงการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล  หรือตามการสั่งการของทาง
ราชการ เปนตน 

คาเลี้ยงรับรอง                         จํานวน   20,000   บาท
-  เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคา
บริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองสําหรับการประชุม
สภาทองถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ใหรวมถึงผู
เขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม เปนตน 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวง
มาลา

จํานวน 4,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรม
ตาง ๆ  เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชาดอกไมและ
พวงมาลาตามความจําเปน  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคล
ตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม  

คาใชจายโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัขญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการมุงเนนการใชชีวิตอยางประหยัด พอเพียงและเปน
แบบอยางที่ดีฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่   6    หนา 134 )
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คาใชจายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่นและผูนําหมูบาน       
 กลุม อสม. ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 8  หนา  135      )

คาใชจายโครงการฝึกอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลหวยทราย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผู
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่นและผูนําหมูบาน ฯลฯ 
มุงเนนการปฏิบัติงานเพิ่มสมรรถนะ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาน
เมือง ที่ดี พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หนา 133 )
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คาใชจายโครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ โดยการวา
จางสถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการออกแบบสํารวจและดําเนินการ
สํารวจ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
    1) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1  หนา   132 )

คาใชจายโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ในการตอตานการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริตและปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี ในการตอตานการทุจริต  ใหกับผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่นและผูนําหมูบาน ฯลฯ มุงเนนการปฏิบัติงานเพิ่ม
สมรรถนะ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  10  หนา 136 )
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คาใชจายจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น สมาชิกภาทอง
ถิ่น กรณีที่ครบวาระ หรือลาออก หรือมีคําสั่งใหพนจากการดํารงตําแหนง เพื่อ
จัดใหมีการเลือกตั้งใหม ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
           ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น   
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  11 หนา  136 )

วันที่พิมพ : 24/9/2562  09:37:02 หนา : 10/80



คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร อาคารสถานที่ ที่ดิน สิ่งกอสรางหรือสิ่งของเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน ระบบกระจายเสียงไรสาย ฯลฯ  เปนตน  

ค่าวัสดุ รวม 524,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซองเอกสาร ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
        ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอด
ไฟ เข็มขัดลัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ฯลฯ
        ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอกลําโพง  แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟา เครื่องปงขนมปัง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํา
รอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา  ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟา เครื่องปงขนมปัง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํา
รอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้ยง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู            
สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
        ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอ
น้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
       ประเภทวัสดุคงทน เชน  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler)                
จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว พันธุสัตวปก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุ เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากาก
ปองกันแกสพิษฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกันและ สี กระดาษเขียน
โปสเตอร           
ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ
เทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย                  
ภาพถายดาวเทียมฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล                 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
 Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
สําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
        ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป 
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder)
 เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)
 เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม
 (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ                       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 580,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 480,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชในภารกิจและอยูในความดูแลรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบล อาทิ อาคาร สํานักงานตางๆ กลองวงจร
ปด หอกระจายขาวระบบเสียงใชสายและไรสาย ฯลฯ เปนตน 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการตามโครงการเครือขาย Internet  ขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยทราย 

งบลงทุน รวม 859,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 859,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเกาอี้ทํางานแบบหุมเบาะ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบหุม
เบาะ จํานวน 10 ตัวๆ ละ 4,500 บาท ชนิดมีพนักพิงสูงปรับระดับได มีที่พัก
แขน ราคาตามทองตลาด(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตามแบบและราย
ละเอียดที่ อบต.กําหนด 

คาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 17,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อคาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พรอมติด
ตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ รายละเอียดและคุณลักษณะของสํานักงบประมาณ)   
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คารถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 729,000 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1  คัน ราคา  729,000
  บาท ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 2,000 ซีซี. หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดและคุณลักษณะของ
สํานักงบประมาณ) 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2 หนา  147 )

ครุภัณฑกอสราง

คาเลื่อยโซยนต จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต  จํานวน 2  เครื่องๆ ละ 8,500 บาท ขนาด
บารไมเกิน 12 นิ้ว นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดและ
คุณลักษณะตามที่ อบต.กําหนด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่   27   หนา  151 )

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000  บาท (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)     

คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่อง ราคา  17,000  บาท  (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)  

คาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,500  บาท(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)   
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คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 7,600 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด ราคา 3,800 บาทตอชุด (ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)   

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี อําเภอหนองแค จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม และงานรัฐ
พิธี ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอหนองแค 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่   13  หนา 137 )

อุดหนุนโครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการอุดหนุนใหกับองคการบริหารสวนตําบลบัว
ลอย   ซึ่งเปนสถานที่กลางสําหรับเปนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนองแค ประจําป 2563 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  26 หนา140 )
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,709,690 บาท
งบบุคลากร รวม 1,592,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,592,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 821,520 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับ
ตน จํานวน             1 อัตรา
    (2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
    (3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
    (4) เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
    (5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,900 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  3 อัตรา ดังนี้
    (1) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
    (2) เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
    (3) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา  

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 248,160 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจาง ใหแก ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
    (1) เจาพนักงานการเงินและบัญชี (กลุมงานสนับสนุน)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 395,040 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
    (1)ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
    (2)ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
    (3)คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 54,840 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง จํานวน  3
 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
    (2) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
    (3) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,017,730 บาท
ค่าตอบแทน รวม 224,730 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 104,730 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
                                                   จํานวน  10,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริสวนตําบล เชนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความ
เจ็บป่วยนอกเวลาราชการ เปนตน

(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง  จํานวน 94,730  บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปใหกับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
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คาเชาบาน จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและระเบียบของ
ทางราชการ               

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตรของพนักงานสวน
ตําบลและผูบริหาร อบต. 

ค่าใช้สอย รวม 683,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรขอมูลขาวสาร 
เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผนพับ 
ปายระชาสัมพันธตางๆ  สปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ 
การจัดทําเว็บไซต อัดขยายรูป ฯลฯ  เปนตน  

คาจางเหมาบริการ จํานวน 288,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา,คาจางเหมาทํา
ของ,คาบริการกําจัดปลวก,คาจางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จางเหมาแรงงานปฏิบัติ
งาน และคาจางเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล เปนตน 

คาใชจายในการขนสงวัสดุ/พัสดุ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการใชบริการการสงวัสดุ/พัสดุ จากโรงพิมพอาสา
รักษาดินแดน ไดใชบริการในการจัดสงทางพัสดุ/ไปรษณีย เปนตน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจายใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย ใน
เขตพื้นที่ 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และ
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
 4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/  
 ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2561  เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว
 1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพรอมและการดําเนิน
การตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง           
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  12  หนา 136 )
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ) 
-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร อาคารสถานที่ ที่ดิน สิ่งกอสรางหรือสิ่งของเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน ระบบกระจายเสียงไรสาย ฯลฯ  เปนตน 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระ
ดาษชนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ นาฬิการตั้งหรือแขวน ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบ
คําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซองเอกสาร ธง
ชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
    ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่อง
วัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่อง
ประจุไฟ ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอด
ไฟ เข็มขัดลัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอกลําโพง  แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟา เครื่องปงขนมปัง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํา
รอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา  ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟา เครื่องปงขนมปัง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํา
รอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ               
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผน
ซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียมฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล                     
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) 
เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผน
วงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เปนตน 
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette)      แบบ
ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เปนตน ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร เปนตน   
  

งบลงทุน รวม 99,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเกาอี้ทํางานแบบหุมเบาะ จํานวน 9,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบหุม
เบาะ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,500 บาท ชนิดมีพนักพิงสูงปรับระดับได มีที่พัก
แขน ราคาตามทองตลาด(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตามแบบและราย
ละเอียดที่ อบต.กําหนด 

คาตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อคาตูเหล็กเก็บ
เอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท ชนิดมีมือจับบิด
ได ปรับระดับวางเอกสาร 3 ชั้น มาตรฐาน มอก. ราคาตามทองตลาด(นอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด 

คาโตะทํางานเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อคาโตะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว ละ 5,000 บาท     
 พรอมกระจกปูพื้นโตะ ราคาตามทองตลาด(นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล   แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000  บาท (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)  
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คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่องราคา  17,000  บาท  (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)   

คาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (18 หนา/นาที  จํานวน 1  เครื่องราคา  10,000  บาท (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)   

คาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่อง สํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน  5 เครื่อง ราคา 2,500   บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,405,460 บาท

งบบุคลากร รวม 624,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 624,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 133,710 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
    (1) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,650 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตรา ดังนี้
    (1) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
    (1) คนงานทั่วไป(พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง          จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
    (1) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 431,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 39,000 บาท

(1)คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. 
                                                               จํานวน 3,000 บาท 
-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล เชน  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานการปฏิบัติหนาที่ใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป.พร.) เปนตน 
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง                          จํานวน 36,000 บาท        
                        
-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง 
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ค่าใช้สอย รวม 384,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 384,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาทําของ คาจางเหมาแรง
งานรายวัน/เดือน จางทําเอกสาร คาถายเอกสาร
แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ เปนตน ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน
                              

งบลงทุน รวม 350,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 350,100 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คากลองโทรทัศนวงจรปด หมูที่ 6 จํานวน 350,100 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมติดตั้ง หมูที่ 6 สายแยก
ถนนพหลโยธินถนนทางเขาวัดบานยาง จํานวน 6 จุด พรอมอุปกรณประกอบ
ดวย
        1.กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สําหรับใชในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน     6
 ตัวๆ ละ 32,000 บาท รวม 192,000 บาท
        2. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA(600 วัตต) จํานวน 1
 เครื่อง รวม 5,800 บาท
        3. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA(480 วัตต) จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท รวม 5,000 บาท
        4. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย(Network Video Recorder) 
แบบ 8 ชอง จํานวน  1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
        5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2 Swith) ขนาด 8
 ชอง  1 เครื่อง รวม 8,600 บาท
        6. โทรทัศน แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง รวม 12,100 บาท
        - เปนราคาตอหนวยตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด และตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
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ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดและคุณลักษณะของสํานัก
งบประมาณ 
       - อุปกรณสวนควบตางๆ ที่จําเปนในการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร
ปด ดังนี้
        1. อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออ
ฟติก (Media Convertor) 10/100 จํานวน 2 ชุดๆละ 2,500
 บาท รวม 5,000 บาท
        2. สายนําสัญญาณโครงขายใยแกวนําแสงแบบภายนอก
อาคาร 6 Core ยาว 1,500 เมตรๆละ 30 บาท รวม 45,000 บาท
         3. สายนําสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP CABLE) ยาว 500
 เมตรๆละ 20 บาท รวม 10,000 บาท
         4. อุปกรณจายไฟฟาปองกันฟาลัดวงจร(10A) 3 ชุดๆละ 1,000
 บาท รวม 3,000 บาท
         5. ตูสําหรับใสอุปกรณหองควบคุมพรอมอุปกรณ ขนาด 19 นิ้ว 27U 
จํานวน 1 ชุด รวม 18,000 บาท
         6. ตู CCTV Cabinet สําหรับจัดเก็บอุปกรณภายนอก 
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 4,300 บาท รวม 8,600 บาท
         7. คาดําเนินการ Fusion Spice สายใยแกวนําแสง คาติดตั้งอุปกรณ
และปรับแตงกลองเซ็ตระบบพรอมอุปกรณเบ็ดเตล็ด ฯลฯ  รวม 15,000 บาท
 รายการดังกลาวขางตนเปนราคาตามทองตลาด(นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 10  หนา 149 )
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาป่วยการใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน      
(อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาป่วยการให
กับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อเปนคาใชจายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ประจําป ตามนโยบายของราชการ เชน วันปใหม วันสงกรานต ฯลฯ เปนตน 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
        4) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วา
ดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560 
        5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
        6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1  หนา 54)
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป.พร.) จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อป.พร.)  หรือการซักซอมแผนเผชิญเหตุตาง ๆ ของศูนยปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือน อบต.หวยทราย ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เปน
ตน 
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่   2  หนา  54 )

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงในการปองกันและระงับเหตุ
อัคคีภัย ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง หมวก      ถุง
มือ รองเทา สายดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 95,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

ครุภัณฑอื่น จํานวน 95,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑงานจราจร  เชน กระจกเงาโคง  ปาย
จราจร ไฟสัญญาณฉุกเฉิน  ฯลฯ (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  ตามรูปแบบ
และรายละเอียดที่ อบต. กําหนด  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,409,180 บาท

งบบุคลากร รวม 914,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 914,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 189,600 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการ
ศึกษา) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
    (2) ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
    
                  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 14,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน        1 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการ
ศึกษา) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 692,400 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                                       
(พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
    (2) ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
    (3) ผูชวยนักวิชาการศึกษา (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
    (4) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 18,180 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง          
จํานวน  2 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
    (2) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. 
                                                จํานวน 5,000 บาท
-  เพื่อจายดปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล เชนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เงินตอบแทนผูปฏิบัติงาน
                                                         
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง                   จํานวน 65,000   บาท
  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ครูผูดูแลเด็ก ตามสิทธิและ
ระเบียบของทางราชการ 

ค่าใช้สอย รวม 358,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางทําโฆษณาและเผยแพร เชน ลางอัดขยายรูป  คาสื่อหรือ
ปายขอความสิ่งพิมพตาง ๆ ปายอักษรและขอความของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เปนตน 

คาจางเหมาบริการ จํานวน 288,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาทําของ คาจางเหมาแรง
งานปฏิบัติงาน จางทําเอกสาร คาถายเอกสารแบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ เปนตน 

วันที่พิมพ : 24/9/2562  09:37:02 หนา : 33/80



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

  (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
-  เพื่อจายเปนรายจายเพื่อบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน ครุภัณฑตางๆ อาคารสถานที่หรือ สิ่งกอสรางตางๆ ฯลฯ  เปนตน 

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระ
ดาษชนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ นาฬิการตั้งหรือแขวน ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซอง
เอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟา เครื่องปงขนมปัง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา 
กระติดน้ํารอน กระติก น้ําแข็ง ถังแกส เตา  ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟา เครื่องปงขนมปัง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา 
กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ
                  

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
    ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้ยง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
        ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

วันที่พิมพ : 24/9/2562  09:37:02 หนา : 35/80



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล                 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
 หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ
        ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิป 
(MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) 
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box)                          
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) 
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต 
(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)
 แบบออพติคอล (Optical)  เปนตน ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,630,738 บาท
งบดําเนินงาน รวม 573,138 บาท

ค่าใช้สอย รวม 214,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

-   เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563  ใหกับเด็ก
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 
      
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
       1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล     
 พ.ศ. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
       2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
       3) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 1657 ลว.16 ก.ค. 2556           
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
       4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หนา 56 )
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โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา จํานวน 164,400 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดบานยาง ( อบต.หวยทราย)  ประจําปงบประมาณ 2563  ตาม
รายการ ดังนี้
      (1) คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน          จํานวน  107,800   บาท 
 - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กครบทุกคน ประจําปงบประมาณ 2563 ในอัตรามื้อละ 20
 บาท/คน จํานวน 245 วัน
     (2) คาจัดการเรียนการสอน                    จํานวน  34,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดการเรียน การสอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อัตรา 1,700 บาท/คน
    (3) คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                                                                จํานวน   22,600  บาท
 -  เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
    1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ  200 บาท/ป
    2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
    3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
    4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ  430 บาท/ป
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
    2) หนังสือที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
    3) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  7 หนา 58 )
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ค่าวัสดุ รวม 358,738 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 308,738 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดบานยาง (อบต.หวยทราย) และเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
(สพฐ.)โรงเรียนวัดหวยทราย ประจําปงบประมาณ 2563             

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน สําหรับเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหกับเด็ก
นักเรียน ประจําปงบประมาณ 2563  ประกอบดวย
    1) ชุดเสริมสรางประสบการณพืชและสัตว 
    1) ชุดเสริมสรางประสบการณสําหรับเด็ก 
    2) ชุดเสริมสรางประสบการณชีวิตประจําวัน 
    3) ชุดเสริมสรางประสบการณประสาทรับรู
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8  หนา  58 )

งบเงินอุดหนุน รวม 1,057,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,057,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหวยทราย จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบ
ประมาณ 2563 ใหแกโรงเรียนวัดหวยทราย  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  14  หนา 60 )

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหวยทราย จํานวน 1,007,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาครบทุกคน ประจําปงบประมาณ 2563 ใหแก
โรงเรียนวัดหวยทราย  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่   12  หนา 60 )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,516,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,077,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,077,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 435,720 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1)ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับ
ตน จํานวน 1 อัตรา  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับ
ตน จํานวน 1 อัตรา  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจางตาม จํานวน 5
 อัตรา ดังนี้
    (1) พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา
    (2) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง
ตาม จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
    (1) พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา
    (2) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,419,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 88,000 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
                                              จํานวน 10,000  บาท               
-   เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนเจาหนาที่
ในการเลือกตั้ง คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วย
นอกเวลาราชการ เปนตน  
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง          จํานวน 78,000 บาท
 -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

ค่าใช้สอย รวม 682,340 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรขอมูลขาว
สาร เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผนพับ ปายประชา
สัมพันธตาง ๆ  สปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อหรือสิ่งพิมพตางๆ   ฯลฯ
  เปนตน 

คาจางเหมาบริการ จํานวน 576,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมารายเดือน,คาจางเหมาสูบ
น้ํา,คาจางเหมาทําของ,คาจางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จางเหมาแรงงานปฏิบัติ
งาน และคาจางเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล เปนตน 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 86,340 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ) 
-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ยานพาหนะ ฯลฯ เปนตน 

ค่าวัสดุ รวม 644,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระ
ดาษชนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ นาฬิการตั้งหรือแขวน ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซอง
เอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
         ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ฟวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟา หลอด
ไฟ เข็มขัดลัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ฯลฯ
        ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอกลําโพง  แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟา เครื่องปงขนมปัง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํา
รอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา  ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข
ไฟฟา เครื่องปงขนมปัง กระทะไฟฟา รวมถึง หมอหุงขาวไฟฟา กระติดน้ํา
รอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ                         
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
        ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอ
น้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขาง รถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตาง ๆ ดังนี้
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ
         ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลี และพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ
 เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ
  ฯลฯ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว พันธุสัตวปก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากปองกันแกสพิษฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
         ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใส
ฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ
         ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เม
มโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผน
ซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียมฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศ
และสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึก
โขน ละคร ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
    ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร 
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต 
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล 
(Optical) เปนตน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (ขนาดจอไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่องราคา  17,000  บาท (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)   
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คาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่อง สํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน  1 เครื่อง
ราคา 2,500   บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ จํานวน 60,000 บาท

-   เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามปณิธาน ศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรี    สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู
ที่ 1-10  
        - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562   
        4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององค
กรปกครองสวนทองถิ่น
        5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
        6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
        7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561      
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หนา 61 ) 
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คาใชจายโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวฯ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติ
ราชนารี หมูที่ 1-10
     - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 รวม
แกไขฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
    4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว.3886 ลว.28 มิ.ย.2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท.0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560
    6) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
    7) หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561    
    (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 3 หนา 62)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน จํานวน 10  หมูบาน ๆ
 ละ  20,000  บาท  จายเปนคาใชจายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมู 1-10 เขต อบต.หวยทราย 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1  หนา 61 )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,013,280 บาท

งบบุคลากร รวม 802,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 802,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 418,320 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับ
ตน จํานวน 1 อัตรา
    (2) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 14,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้ 
    (1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับ
ตน จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 345,960 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
    (2) ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 211,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 72,000 บาท

 (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.                
                                                     จํานวน 7,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บ
ป่วยนอกเวลาราชการ เปนตน  
 (2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง 
                                                    จํานวน 65,000 บาท
-   เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและระเบียบของ
ทางราชการ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตรของพนักงานสวน
ตําบล 

ค่าใช้สอย รวม 33,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรขอมูลขาว
สาร เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผนพับ สปอรตโฆษณา
ประชาสัมพันธ คาสื่อหรือสิ่งพิมพตาง วารสารตางๆ  เปนตน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

    (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฯลฯ เปนตน 

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

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระ
ดาษชนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร  เกาอี้
พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ นาฬิการตั้งหรือแขวน ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซอง
เอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล(Diskette, Floppy 
Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video 
Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
        ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน 
แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมนบอรด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เชน Ram 
คัตซีทฟดเดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box)
 เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
 (Card) Ethernet Card, Lan Card, 
Antivirus Card, Sound Card) เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) 
แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
แบบออพติคอล (Optical)  เปนตน ฯลฯ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเดือดรอน จํานวน 70,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายโครงการใหการชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเดือดรอน
จากภัยพิบัติรวมถึงผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส ที่ถูกทอดทิ้งและขาด
คนดูแล ในการจายเปนเงินหรือสิ่งของที่ใหการชวยเหลือหรือเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2ว
 2145  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
    6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7ว
 6768  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
    7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติม 
   8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่   11  หนา 68 )
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนใน
ตําบลหวยทราย  
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.    
 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542              
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
      4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  7 หนา 65)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,391,652 บาท

งบบุคลากร รวม 1,192,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,192,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 584,700 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
    (2) วิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา
    (3) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแก พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
    (1) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 
1 อัตรา
    (1) ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 523,440 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจาง จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
    (2) ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงานจาง จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
    (1) ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,095,792 บาท
ค่าตอบแทน รวม 233,792 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 165,792 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.            
                                                       จํานวน 80,792 บาท 
-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล เชนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บ
ป่วยนอกเวลาราชการ เปนตน  
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง 
                                                       จํานวน 85,000 บาท
  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
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คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและระเบียบของ
ทางราชการ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตรของพนักงานสวน
ตําบล 

ค่าใช้สอย รวม 612,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน แบกหามสัมภาระ คาจางเหมาสูบ
น้ํา และคาจางเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ฯลฯ เปนตน

คาธรรมเนียมในการทํานิติกรรม และอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อใชจายเปนคาธรรมเนียมในการทํานิติกรรม และคาธรรมเนียมขอ
อนุญาตตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี คาธรรมเนียมในการ
รังวัด  คาธรรมเนียมขออนุญาตขุดเจาะบอบาดาล หรือคาธรรมเนียมอื่น ๆ
 กรณีที่ อบต. ไดใชบริการจากสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ   
จอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 380,000 บาท

   (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต)
-   เพื่อจายเปนรายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ยานพาหนะ ทอและรองราง หรือ ฝาครอบตะแกรงเหล็ก สิ่งกอสรางตางๆ 
เชน ถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนลูกรังหรือหินคลุก ฯลฯ เปนตน
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะ  กระดาษชนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ นาฬิการตั้งหรือ
แขวน ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซอง
เอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราว
พาดผา ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้ยง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ยางมะตอย
สําเร็จรูป ฯลฯ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา    ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
        ประเภทวัสดุคงทน เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
        ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc,
 Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (ReelMagnetic 
Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
        ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน 
แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟดเดอร 
(Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ       (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ
 (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) Ethernet Card,
 Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เปนตน 
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ 
เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 103,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 103,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาโตะทํางานเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อคาโตะทํางาน
เหล็ก จํานวน 2 ตัว ละ 5,000 บาท ขนาด พรอมกระจกปูพื้นโตะ ราคาตาม
ทองตลาด  (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ) ตามแบบและรายละเอียด
ที่ อบต.กําหนด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (ขนาดจอไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 2  เครื่อง ราคาเครื่องละ  17,000  บาท (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

คาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่อง สํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน  2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 2,500   บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ชนิด Network สําหรับ
กระดาษ A3  (ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที ) จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 54,000 บาท (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเศรษกิจและสังคม)

งานไฟฟ้าถนน รวม 715,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณไฟฟาในการซอมแซมบํารุงรักษาไฟ
สองแสงสวางทางสาธารณะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ หมูที่ 1-10 ประเภท
ตาง ๆ ดังนี้  
  ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด
กระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่อง
ประจุไฟ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 429,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 429,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟฟาสองแสงสวาง  หมูที่ 1 จํานวน 429,000 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาจางเหมาขยายเขตไฟฟาสองแสงสวาง หมูที่ 1 สายถนน
หนองแคสายเกาเชื่อมตอเขตเทศบาลตําบลหินกอง เปนเสาเหล็กหลอและโคม
ไฟสองแสงสวาง สูง 9 เมตร จํานวน 13 ตนพรอมติดตั้ง  ตามรูปแบบและราย
ละเอียดที่ อบต.กําหนด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8 หนา 70  )

งบเงินอุดหนุน รวม 86,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 86,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสองแสงสวางสาธารณะ หมู
ที่ 6 เชื่อมตอหมูที่ 2

จํานวน 86,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายดําเนินงานขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสองแสงสวาง
สาธารณะ หมูที่ 6 เชื่อมตอหมูที่ 2 สายบานนายเหลือ เภาดี ใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขาบานหินกอง ตามประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 34 หนา 77)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการ หมูบานปลอดถังขยะ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการ โครงการ หมูบานปลอดถังขยะ ในหมูบาน
ตนแบบ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542         
     3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
     6) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หนา 128 )

วันที่พิมพ : 24/9/2562  09:37:03 หนา : 62/80



คาใชจายโครงการรณรงคถังขยะอินทรียหรือถังขยะเปยก จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการจัดทําถังขยะอินทรียหรือถัง
ขยะเปยกในครัวเรือนเพื่อการลดปริมาณขยะ หมูที่ 1-10 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542         
    3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
    6) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  6  หนา 130 )          
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คาใชจายโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542         
    3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    5) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8  หนา 131 )

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ประเภทตาง ๆ ดังนี้
         ประเภทวัสดุคงทน เชน ถังขยะพลาสติกและชุดคัดแยกขยะชนิดตะ
แกงเหล็กมีหลังคลุมกันฝนสําหรับใชรองรับขยะมูลฝอย  ตั้งตามถนนและ
แหลงชุมชน ราคาตามทองตลาด เพื่อใชในการรักษาความสะอาด
ในเขตพื้นที่ หมูที่ 1 -10 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางทําโฆษณาและเผยแพร เชน ลางอัดขยายรูป คาสื่อ หรือ
ปายขอความสิ่งพิมพตางๆ ปายอักษรและขอความ เปนตน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดประชุมประชาคมตําบลและหมูบาน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมตําบลและหมูบาน หมูที่ 1-10
 เกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผน
ชุมชน การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดทําแผนทองถิ่น การปองกันแกไข
ปัญหายาเสพติด โรคระบาด ฯลฯ เปนตน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
  1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวม
แกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
  6) หนังสือที่ มท.0810.3/ว.2931 ลว.15 พ.ค. 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หนา 84)
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คาใชจายโครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เกี่ยวกับ
การรณรงค ประชาสัมพันธ การอบรมและสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและ
เยาวชน การคนหาผูติดยา การบําบัดฟืนฟูผูติดยาเสพติด การตรวจหาสารเสพ
ติด ฯลฯ เปนตน 
    - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
    5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2561
    6) หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 3 หนา 85 )
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คาใชจายในการจัดงานพิธีเปดโครงการตลาดประชารัฐ จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานพิธีเปดโครงการตลาดประชารัฐ หมูที่ 5
 เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการชวย
เพิ่มชองทางการจําหนายสินคาทางการเกษตร เปนคาใชจายการตกแตงสถาน
ที่ คาเครื่องเสียง ฯลฯ เปนตน 
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวม
แกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท         
 0810.5/      ว 306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
    5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 629
         ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
    6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท         
0819.3/ว 1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  13  หนา 88 )

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ตลาดประชารัฐ หมูที่ 5 จํานวน 100,000 บาท

 -  เพื่อเปนคาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนพื้นตลาดประชารัฐ  หมูที่ 5
 ขนาด เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบลหวยทรายไดมีพื้นที่คาขายในการเสริม
สรางอาชีพและรายไดใหกับประชาน ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดสราง
ตลาดประชารัฐทองถิ่น 
ตามแบบแปลนและรายละเอียด ที่ อบต.กําหนด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 8 หนา 87)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเพื่อดําเนินงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ประจําป 2563 
ศป.ปส. อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายดําเนินงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ประจําป 2563
 ศป.ปส. อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอหนองแค
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 4 หนา 85)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการแขงขัน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ตอตานยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ตอตานยาเสพ
ติด เพื่อใหเยาวชนและประชาชน ชาย-หญิงทั่วไป เขารวมการแขงขันกีฬาและ
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
   1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 4  หนา 90)   
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คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตําบลตอตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาระดับตําบลตอตานยาเสพ
ติด เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปใหความสนใจกีฬาและการใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
      1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล             
พ.ศ. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
      2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
     4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  7  หนา 93)
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งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

คาเครื่องเลนเด็กสนามกลางแจง  หมูที่ 4 จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนเด็กสนามกลางแจงพรอมติดตั้ง หมูที่ 4
 จํานวน 5 ชุด ประกอบดวย 
    1.ชุดกระดานลื่นและชิงชาขนาด 3 ที่นั่ง ขนาดกวาง 380 ซม.ยาว 700
 ซม.สูง 300 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 152,000 บาท  
    2.ชุดรวมเครื่องเลนสัตวนานาชนิด ขนาดกวาง 500 ซม.ยาว 320
 ซม.สูง 300 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 230,000 บาท  
    3.ชุดชิงชาขนาด 4 ที่นั่ง ขนาดกวาง 60 ซม.ยาว 600 ซม.สูง 200
 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 28,000 บาท 
    4.ชุดมาหมุนรูปเปดสัตวคละแบบขนาด 6 ที่นั่ง ขนาด 150x70
 ซม. จํานวน 1 ชุด รารา 35,000 บาท 
    5.มากระดกสปริงขนาด 4 ที่นั่ง ขนาด 45x280x 50 ซม. จํานวน 2
 ชุด ราคา 55,000 บาท   
ตามรายละเอียดและคุณลักษณะที่ อบต.กําหนด ราคาตามทองตลาด(นอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  24   หนา  151 )  

คาเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  หมูที่ 9,8 และหมูที่ 3 จํานวน 500,000 บาท

-   เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้ง หมูที่ 9,
8 และหมูที่ 3  จํานวน 15 ชุด ประกอบดวย
    1. อุปกรณกาวเดินสลับเทาและมาโยกบริหารหนาทอง กวาง 90
 ซม. ยาว 155 ซม. สูง 135 ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาดไมนอย
กวา 1.50 x 2 ม. หนา 7 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 57,000 บาท
     2. อุปกรณบริหารหนาอก กวาง 80 ซม. ยาว 135 ซม. สูง 190 ซม. ติดตั้ง
พรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร    
 หนา 7 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 34,000 บาท 
     3. อุปกรณเอนปั่นจักรยาน กวาง 45 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 90 ซม. ติดตั้ง
พรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร หนา 7 ซม. จํานวน 1
 ชุด ราคา 32,500 บาท 
     4. อุปกรณย่ําเทาอยูกับที่แบบคู กวาง 70 ซม. ยาว 130 ซม. สูง 130
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 ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร หนา 7
 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 34,000 บาท
     5. อุปกรณบิดเอวแบบ 3 ทาง กวาง 120 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 130
 ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร หนา 7
 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 32,500 บาท
     6. อุปกรณบิดเอวและเดิน กวาง 50 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 150 ซม.  ติดตั้ง
พรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร หนา 7 ซม. จํานวน 1
 ชุด ราคา 32,500 บาท
    7. อุปกรณกาวเดินแบบชาเดี่ยว กวาง 60 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 100
 ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร หนา 7
 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 32,500 บาท
    8. อุปกรณกรรเชียงบกแบบเดี่ยว กวาง 70 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 60
 ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร หนา   7
 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 32,500 บาท 
    9. อุปกรณจักรยานกาวเดิน กวาง 45 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 130 ซม. ติด
ตั้งพรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร    หนา 7 ซม. จํานวน 1
 ชุด ราคา 32,500 บาท
    10.อุปกรณจานหมุนและบิดเอว กวาง 700 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 130
 ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร    หนา 7
 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 28,900 บาท
    11.อุปกรณนั่งยันเทา กวาง 30 ซม. ยาว 170 ซม. สูง      
 150 ซม.  ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร หนา 7
 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 28,900 บาท
    12.อุปกรณบริหารหัวไหล กวาง 65 ซม. ยาว 85 ซม. สูง 160 ซม. ติดตั้ง
พรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร หนา 7 ซม. จํานวน   1
 ชุด ราคา 32,500 บาท
    13. อุปกรณแกวงตัวคู กวาง 70 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 130 ซม. ติดตั้ง
พรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร หนา 7 ซม. จํานวน   1
 ชุด ราคา 32,000 บาท
    14. อุปกรณย่ําเทาอยูกับที่และบิดตัว กวาง 45 ซม. ยาว 130 ซม.     
สูง 130 ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร หนา     7
 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 28,900 บาท
    15. อุปกรณบิดเอวแบบยืนและนั่ง กวาง 35 ซม. 
ยาว 120 ซม. สูง 110 ซม. ติดตั้งพรอมฐานปูน 
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ขนาดไมนอยกวา 1.50 x 2 เมตร หนา 7 ซม. 
จํานวน 1 ชุด ราคา 28,800 บาท 
     ตามรายละเอียดและคุณลักษณะที่ อบต.กําหนด ราคาตามทองตลาด(นอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ                  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  21  หนา  151)  
           

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมศาสนา จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสงเสริมและทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาในวันสําคัญตางๆ เชน วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา        วันมาฆบูชา วันเขาพรรษา ฯลฯ เปนตน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    
      1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
      2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
       4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 3  หนา  90 ) 
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คาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจําป 2563 เพื่อการ
สงเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีการะเบียบ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
   4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563          
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                       
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  5 หนา 91) 
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คาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีวันสงกรานต  รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จํานวน 45,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานตและการกอพระเจดีย
ทราย ประจําป 2563 เพื่อการสงเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทอง
ถิ่น เชน พิธีถวายน้ําสงฆ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ กอพระเจดียทราย ฯลฯ  
เปนตน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวม
แกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน   
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
   4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หนา 89 ) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,513,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,513,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,513,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางปูทับเสริมผิวทางพาราแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 5 จํานวน 468,000 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางปูทับเสริมผิวทางพาราแอสฟัลทติก
คอนกรีต หมูที่ 5 สายบานโนนคลอ – โศกโขมง ขนาดกวาง 4.00
 เมตร    ยาว 300 เมตร หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นที่กอสรางปูทับเสริมผิว
ทางพาราแอสฟัลทติกคอนกรีต ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 52 หยา 108)
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โครงการกอสรางปูทับเสริมผิวทางพาราแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 7 จํานวน 435,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางปูทับเสริมผิวทางพาราแอสฟัลทติก
คอนกรีต หมูที่ 7 สายบานบุเลียบชายเขา ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นที่กอสรางปูทับเสริมผิว
ทาง    พาราแอสฟัลทติกคอนกรีต ไมนอยกวา 424 ตารางเมตร ชวงที่ 2
 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นที่กอ
สรางปูทับเสริมผิวทางพาราแอสฟัลทติกคอนกรีต ไมนอยกวา 
1,124 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  76   หนา  114)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  หมูที่ 1 จํานวน 610,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู จุดเริ่มตนสี่
แยกตนโพธิ์เลียบถนนหนองแคสายเกา  ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 200
 เมตร ความลึกตามแบบแปลน พรอมฝาปดรางตะแกรงเหล็ก รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่   5  หนา 97 )

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  หมูที่ 10 จํานวน 145,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู สายหนาโรง
น้ําแข็งเกาไซด หมูที่ 10  ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 45 เมตร ความลึกตาม
แบบแปลน พรอมฝาปดรางตะแกรงเหล็ก  ตามรูปแบบและรายละ
เอียดที่ อบต.กําหนด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  87  หนา  117)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  หมูที่ 3 จํานวน 217,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู สายหนา
โรงเรียนวัดหวยทราย หมูที่ 3  ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร     
 ความลึกตามแบบแปลน พรอมฝาปดรางตะแกรงเหล็ก  ตามรูปแบบและราย
ละเอียดที่ อบต.กําหนด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 31 หนา 103) 
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.  หมูที่ 4 จํานวน 217,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ตอจากของ
เดิมสายหนาบานผูใหญ หมูที่ 4 – ทางไปวัดพัชรบรรพตวรารามทิศตะวัน
ออก  ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร ความลึกตามแบบแปลน 
พรอมฝาปดรางตะแกรงเหล็ก  ตามรูปแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่   46  หนา 107 )

โครงการซอมสรางถนนผิวทางพาราแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 จํานวน 421,000 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมสรางถนนผิวทางพาราแอสฟัลทติก
คอนกรีต หมูที่ 2 สายบานโศกแก ชวงที่ 10 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 210
 เมตร หนา 0.05 ม. หรือคิดเปนพื้นที่ซอมสรางถนนผิวทางพาราแอสฟัลทติก
คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กําหนด 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8  หนา  97 )
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดการน้ําตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต
ดิน)

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัดการน้ําตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคารน้ําใตดิน) ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวม
แกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3   หนา  121) 
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คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหกับประชาชนใน
พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวม
แกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2553
 6) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 เรื่องซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1  หนา 120 ) 
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คาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ พระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อเปนคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวม
แกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  4) หนังสือกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
  5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470  
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
  6) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3886 ลว. 28 มิ.ย. 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่   6   หนา  122) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,834,970 บาท

งบกลาง รวม 8,834,970 บาท
งบกลาง รวม 8,834,970 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม  
 พ.ศ. 2533  ในอัตรา รอยละ 5 ของคาจางใหกับพนักงานจางของทุกสวน
ราชการ 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนทดแทน ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ
.2537 รวมถึงฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561  ในอัตรารอยละ 0.2 ตอ
ป ของคาจางโดยประมาณทั้งป (ระหวาง 1 มกราคม -31 ธันวาคม 63)  ให
กับพนักงานจางของทุกสวนราชการ  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,020,500 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ใหแกผูสูงอายุแบบขั้นบันไดของตําบล
หวยทราย  

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,647,360 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพความพิการ ใหแก คนพิการของตําบล
หวยทราย  

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน เมื่อเกิดสาธารณภัยตางๆ ใน
พื้นที่  หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม   

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนองคการบริหารสวนตําบล
หวยทราย เพื่อเปนการสรางหลักประกันความมั่นคงและเสริมสรางความเขม
แข็งของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 260,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตําบลหวย
ทราย ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  อัตราไมนอย
กวารอยละ 50  ที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ กรณีรายไดของ อปท.ไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20 ลานบาท 

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษในกรณีที่พนักงานสวนตําบลและ   
พนักงานจาง ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 267,110 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่นตาม
ระเบียบราชการในอัตรารอยละ 1 ของประมาณรายรับ 
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