
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหวยไร

อําเภอหลมสัก   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,939,000 บาท
งบกลาง รวม 16,939,000 บาท

งบกลาง รวม 16,939,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง พนักงาน
จาง เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบ
ต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบันและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง
โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้ง
ปี (มกราคม-ธันวาคม)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่ม
เติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการ
ใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความ
จํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน และหนังสือ
ตางๆที่เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 132,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส แก
ผูป่วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความ
เป็นอยู ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ

เงินสํารองจาย จํานวน 160,260 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวง
หนา ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี และนําไปใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 19 และ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 416,740 บาท

-เงินสมทบ กบท.
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น พ.ศ.2546
 และที่แกไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น อบต.หวยไร จํานวน 150,000 บาท โดยสมทบไมนอย
กวา รอยละ 50 กรณีรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมรวม
เงินอุดหนุน สูงกวา 20 ลานบาท
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561
-คาใชจายในการจัดการจราจร  จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาจราจรที่ประชาชนไดรับ
ประโยชนโดยตรง เชนการทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร สาม
เหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟ
จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุก
จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นตน
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,150,000 บาท

งบบุคลากร รวม 8,440,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ที่เกี่ยวของตางๆ แยกรายละเอียดดังนี้
1)คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
2)คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ที่เกี่ยวของตางๆ แยกรายละเอียดดังนี้
1)เงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2)เงินประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,760 บาทตอ
เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ที่เกี่ยวของตางๆ แยกรายละเอียดดังนี้
1)เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2)เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,404,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2557 และหนังสือที่เกี่ยวของตางๆ แยกรายละเอียดังนี้
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 134,640 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 110,160 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 24 อัตรา จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 2,073,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,350,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,380,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน 8 อัตรา ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด นักวิเคราะห
นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกร เจาพนักงาน
ธุรการ เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปีและที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของขาราชการทองถิ่น 3 อัตรา ดังนี้
1.เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร
2.เงินเพิ่มตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ
3.เงินเพิ่มตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
4.เงินเพิ่มตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)โดยคํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 256,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1)เงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2)เงินประจําตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3)เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2565) และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)โดยคํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,450,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 6 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่ม
เติม) คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และฉบับแกไขเพิ่ม
เติม)คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,595,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 760,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหถือเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนใหหมายความรวมถึงเงิน
คาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลดวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหพนักงานสวนทองถิ่นที่มีสิทธิเบิก
เงินคาเชาบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 220,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทอง
ถิ่น คณะผูบริหาร ลูกจางประจําและผูที่มีสิทธิ์เบิกเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
.2549 หรือหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 5,000
 บาท
เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อ
จายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการ
ตางๆที่เกี่ยวของ
-คาใชจายในการจัดประชุม  จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย 
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
การประชุมทางไกลผานดาวเทียม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีครบวาระ
แทนตําแหนงที่วางและกรณีอื่นๆ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/21852 ลงวัน
ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบูรณ ดวนที่สุดที่ ลต (พช)0002/ว
89  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

คาพวงมาลัยชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานประ
ดับพุมดอกไม พานพุมเงิน พุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรียหรือ
ใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ตางๆ ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว
96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจาย ในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม ชอน
สอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ไขควง ประแจ         แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมลอค ลอคเกียร ลอคคลัตซ กระจกโคงมน ลอคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรอง
แสง เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล)ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ลอถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็ดขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 225,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาสฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใจการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ (สถาน
ที่กลาง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่ออุดหนุน อบต.ทาอิบุญ ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ (สถานที่กลาง) ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565 เพื่อเป็นศูนยรวบรวมขอมูลปัญหาความตองการของ
ประชาชน การประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตาม
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน ตามหนังสือ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ ที่ พช 74801/ว 370
 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หนาที่ 13 ลําดับที่ 1

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหลมสัก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
หลมสัก เพื่อดําเนินโครงการดังนี้
1)โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท 2)โครงการจัดงาน
สงเสริมสืบสานประเพณีทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน ตามหนังสือ
ที่วาการอําเภอหลมสัก ที่ พช 0218/ว904 ลงวันที่ 7
 กรกฎาคม 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 107
 ลําดับที่ 3
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อุดหนุนศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
หลมสัก

จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
หลมสัก เพื่อดําเนินโครงการประชารัฐรวมใจ รวมพลังสังคม พลัง
ชุมชนเพื่อป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด อําเภอ
หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน
ตามหนังสือที่วาการอําเภอหลมสัก ที่ พช 0218/2045 ลงวันที่ 29
 มิถุนายน 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 108 ลําดับที่ 8

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอหลมสัก จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับกิ่งกาชาดอําเภอหลมสัก เพื่อ
ดําเนินโครงการบรรเทาทุกขผูประสบสาธารณภัยและราษฎรที่
เดือดรอน ปี 2565 กิ่งกาชาดอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
ตามหนังสือสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอหลมสัก ที่ กอ.พช
.01.20/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 5

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินความพึงพอใจ จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางสํารวจความพึงพอใจในการบริการ
สาธารณะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.3/ว141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่องซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกขา
ราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
คาหนังสือสํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.)ที่ มท
 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,682,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,877,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,877,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,419,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4
 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองคลัง,นักวิชาการจัดเก็บรายได,นัก
วิชาการพัสดุ,เจาหนาที่การเงินและบัญชี
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)โดยคํานวณ
ตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และมีหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแกผูอํานวยการกองคลัง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และหนังสือสั่งการตางๆที่
เกี่ยวของ

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 240,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ตามบัญชีเงินเดือน (แนบทายประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก
.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) จํานวน
อัตรา ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํา
นวนตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 175,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 1,787,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนภาษี จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและจัดทํา
ทะเบียนภาษี เชน คาคัดสําเนาโฉนดที่ดิน คาจางเหมารายงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2550 และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 43 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปตามระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน
กระดาษ หมึก ปากกา กาว แฟ้มประวัติ ตรายาง ซอง ธง
ชาติ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ ประกอบและอะไหลรวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Computer Disc,Digi
tal Video Dise,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnatic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ (Printer Swiching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card,Land Card,Anti virus Card,Sound Card เป็น
ตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,567,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 7/2/2565  09:30:34 หนา : 16/39



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานหรือที่สาธารณะรวมถึงคา
ใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชนการเชา
เครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ใน
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงิน การคลัง การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)ใน
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชนคา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชนคา
เคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซด และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ จํานวน 1 ปี 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วันที่พิมพ : 7/2/2565  09:30:34 หนา : 17/39



งบลงทุน รวม 17,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 17,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู ราคาตูละ 5,900
 บาท
เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงานงบประมาณ กอง
มาตรฐานงบประมาณ ธันวาคม 2563 หนา 26

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 108,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ปี
ใหม เป็นตน มาตรการในการรักษาความปลอดภัย นักทองเที่ยว
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และหนังสือสั่งการ
ตางๆที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นคา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คววัสดุ คาวิทยากร และคาใช
จายที่จําเป็นอื่นในการดําเนินตามโครงการและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรม อปพร.เป็นคา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาวิทยากร และคาใช
จายที่จําเป็นอื่นในการดําเนินตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบันและหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 32
 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เบาหลอม หู
ฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลีและผา
พันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตร การแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,275,700 บาท

งบบุคลากร รวม 438,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 438,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1
 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และหนังสือสั่งการตางๆที่
เกี่ยวของ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน 1 อัตรา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และหนังสือสั่งการตางๆที่
เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 1,617,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับขาราชการครูผู
ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เบิกจายเงินงบประมาณตามหลัก
เกณฑและอัตราที่กําหนด 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราการบํารุงการศึกษาและ
เลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 799,100 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก จํานวน 6 คน
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 739,100 บาท

1.คาอาหารกลางวัน รวม  490,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ เชนคาขนสง เป็นตน 
ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เชน วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ
2.คาจัดการเรียนการสอน รวม  170,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700
 บาท/คน/ปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
3.คาใชจายในการจัดการศึกษา รวม 79,100 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก คนละ 1,130 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาหนังสือ  อัตราคนละ 200 บาทตอปี
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอปี
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทตอปี
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาทตอปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559

วันที่พิมพ : 7/2/2565  09:30:34 หนา : 22/39



ค่าวัสดุ รวม 768,600 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 768,600 บาท

คาอาหารเสริม(นม)   จํานวน 768,600 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 191,700 บาท เพื่อจายเป็นเงินคาอาหาร
เสริม(นม) รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขน
สง เป็นตน ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จํานวน 576,900
 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง เป็นตน ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 1,220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,220,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวัน จํานวน 1,204,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารกลางวันนักเรียน รวมถึงรายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง เป็นตน ตามตัวอยางการ
จําแนกงบประมาณรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

อุดหนุนในการจัดงานวันเด็ก จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานวันเด็ก เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 6
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,780,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,780,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,780,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,840,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก จํานวน 6
 อัตรา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการของขาราชการครูผูดูแล
เด็ก จํานวน 5 อัตรา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 730,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาจางพนักงานจางของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 อัตรา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,062,000 บาท

งบบุคลากร รวม 530,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 530,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 270,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานทองถิ่น จํานวน 1 อัตรา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือนและหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 260,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และหนังสือสั่งการตางๆที่
เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 272,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 12,000 บาท

คาสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา
-เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 260,000 บาท

-คาวัสดุ      จํานวน  60,000 บาท
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัข
บา       จํานวน   60,000 บาท
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีดเพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนประชากร
สุนัข/แมว จากการสํารวจของ อบต.เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10
 เมษายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 30 ลําดับที่ 11
-วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย     จํานวน   200,000  บาท
-เพื่อจายเป็นคาทรายอะเบท สารเคมีกําจัดยุงลาย คาวัคซีน ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน จํานวน 260,000 บาท

เงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข  จํานวน  260,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข  จํานวน 13 หมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท ตามระเบียบ
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,183,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,087,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,087,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 773,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2 อัตรา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และหนังสือสั่งการตางๆที่
เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตําแหนงนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
พิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 230,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณ
ตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ
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งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาผูชวยธุรการ จํานวน 1 คน เดือน
ละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,648,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 248,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ อาทิเชน คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดําเนินการจางเอกชนและการ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชนคาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน คา
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมาย ยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึกโขน
ละคร ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท

รถบรรทุกขยะ  จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 2,400,000 บาท
-รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํา
กวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170
 กิโลวัตต แบบอัดทาย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
-ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 10 ลูกบาศก
เมตร
-ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไมนอย
กวา 4.50 มิลลิเมตร
-รถรับน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 6,000 กิโลกรัม และน้ําหนักของ
รถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
-ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด
ไมนอยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว
-มีโคมไฟสัญญาณวับวาวสีเหลือง 1 ดวง
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2564 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เชนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ คาตกแตงสถานที่และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินการตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 39 ลําดับ
ที่ 2

โครงการจัดการขยะมูลฝอย "แยกกอนทิ้ง" (ขยะรีไซเคิล) จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดการขยะมูลฝอย "แยกกอน
ทิ้ง" (ขยะรีไซเคิล) เป็นคาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆทีเุกี่ยวของ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 7 ลําดับที่ 2

โครงการชุมชนคนหวยไร ลดโลกรอน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการชุมชนคนหวยไร ลดโลกรอน เป็น
คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินตาม
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2564-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หนาที่ 7 ลําดับ
ที่ 1
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โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมโครงการสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการตอตานการทุจริต ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 เชนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ คาตกแตงสถานที่และคาใชจายอื่นจําเป็นในการดําเนินการ
ตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 41 ลําดับที่ 10

โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเพาะเห็ดสรางงาน สรางชีวิตสู
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 122 ลําดับ
ที่ 13

โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมใหความรูแกประชาชน
เกี่ยวกับประชาธิปไตย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ คาตกแตงสถานที่และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินการตามโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 43 ลําดับที่ 18
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โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว เป็นคา
ตกแตงสถานที่ คาวัสดุ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินตาม
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หนาที่ 8 ลําดับ
ที่ 3

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบลหวยไร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการแขงขันกีฬา ประจําตําบลหวย
ไร เชนคาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาถวยรางวัล และคาใชจายอื่นจํา
เป็นในการดําเนินงานตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยว
ของ พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 44 ลําดับที่ 4
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เชน คา
จัดสถานที่ คาวัสดุและคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินตาม
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 2

โครงการประเพณีกวนขาวทิพย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีกวนขาว
ทิพย เชน คาจัดสถานที่ คาวัสดุและคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และหนังสือสัุ่งการตางๆที่เกี่ยวของ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 3

โครงการประเพณีงานบุญเจดียขาว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีงานบุญเจดีย
ขาว เชนคาจัดสถานที่ คาวัสดุ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1
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โครงการประเพณีสงกรานตวันผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตวันผูสูง
อายุ เชน คาจัดสถานที่ คาวัสดุและคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการ
ดําเนินตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 6

โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขา
พรรษา เชน คาจัดสถานที่ คาวัสดุและคาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การดําเนินตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และหนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 105 ลําดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,522,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,962,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,962,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,392,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น จํานวน 3 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และ
หนังสือสั่งการตางๆที่เกี่ยวของ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2564-2566) และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และหนังสือสั่งการตางๆที่
เกี่ยวของ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 492,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎใน
แผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และหนังสือสั่ง
การตางๆที่เกี่ยวของ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว จํานวน 12 เดือน และหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

งบดําเนินงาน รวม 1,050,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตง
ตั้ง ตามกฎหมายวาดวยจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชนคาจาเหมาบริหาร
ตางๆ อาทิเชน คาเชาเครื่องถายเอกสารขององคการบริหารสวน
ตําบล คาตัดหญาไหลทางหรือคาจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทคงทน วัสดุสิุ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานศซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ยางมะตอยสําเร็จรูป ตลับ
เมตร  ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐ หรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุง รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชนคาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะหัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส

งบลงทุน รวม 2,509,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเกาอี้ จํานวน 1,900 บาท

-เพื่อจายเป็นเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัวๆละ 1,900 บาท เป็นการ
จัดซื้อนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ โดยใชราคาสืบตามทองตลาด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาเครื่องพิมพเลเชอร ขาวดํา จํานวน 7,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเครื่องพิมพเลเชอร ขาวดํา เครื่องละ 2,600
 บาท จํานวน  3 เครื่อง
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
    1.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
    2.มีความเร็วในการพิมพ สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
    3.มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
    4.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    5.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
    6.สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,500,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.หมูที่ 1 จํานวน 435,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน ค.ส.ล.หมูที่ 1 ต.หวยไร อ.หลมสัก จ
.เพชรบูรณ ขนาดกวาง 2.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 272
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 761 ตารางเมตร ไมมีลูกรังไหลทาง
ทั้งสองขาง ตามแบบแปลน ของ อบต.หวยไร ที่ 1/2565
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.หมูที่ 11 จํานวน 498,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน ค.ส.ล.หมูที่ 11 ต.หวยไร อ.หลม
สัก จ.เพชรบูรณ  ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 870 ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางทั้งสองขาง ตามแบบแปลนของ อบต
.หวยไรที่ 3/2565 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 4 ลําดับที่ 4

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.หมูที่ 12 จํานวน 493,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน ค.ส.ล.หมูที่ 12 ต.หวยไร อ.หลม
สัก จ.เพชรบูรณ ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 290 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 870 ตารางเมตร ไม
มีลูกรังไหลทางทั้งสองขาง ตามแบบแปลนของ อบต.หวยไร
ที่ 4/2565
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 5 ลําดับที่ 5

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.หมูที่ 13 จํานวน 376,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน ค.ส.ล.หมูที่ 13 ต.หวยไร อ.หลม
สัก จ.เพชรบูรณ ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 165 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 660 ตาราง
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางทั้งสองขาง ตามแบบแปลนของ อบต
.หวยไรที่ 5/2565
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 5 ลําดับที่ 6
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โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.หมูที่ 9 จํานวน 498,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน ค.ส.ล.หมูที่ 9 ต.หวยไร อ.หลมสัก จ
.เพชรบูรณ ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 290
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 870 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหล
ทางทั้งสองขาง ตามแบบแปลนของ อบต.หวยไรที่ 2/2565
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2564 หนาที่ 4 ลําดับที่ 3

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมูที่ 3 จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมูที่ 3 ขนาดกวาง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 88 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 352
 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางทั้งสองขาง ตามแบบ อบต
.กําหนด
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4/2565 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 360,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เพื่อซอมบํารุงรักษาระบบประปา
หมูบาน ฯลฯ การตรวจนับมาตรน้ําประปา เก็บคาบริการใชน้ํา
ประปาหมูบาน
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