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อําเภอ หัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  2557

-ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตังไว้ 1,850,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 12  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตังไว้  155,000  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป (หน่วยตรวจสอบภายใน)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,005,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,851,400  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต.,รองประธานสภาอบต.และสมาชิกสภา อบ
ต. ดังนี
-  ประธานสภา อบต.เดือนละ     11,610     บาท
-  รองประธานสภา อบต.เดือนละ      9,500     บาท
-  สมาชิกสภา อบต.  จํานวน  30  คนเดือนละ      7,560     บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,974,920 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ตังจ่าย
จาก       เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ดังนี
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟอัตราเดือนละ  1,900   บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟอัตราเดือนละ    950   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ดังนี
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   อัตราเดือนละ  1,900   บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟอัตราเดือนละ    950   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ดัง
นี
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   อัตราเดือนละ  21,120   บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟอัตราเดือนละ  11,610   บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,779,640  บาท

งบบุคลากร รวม 7,631,040  บาท

งานบริหารทัวไป รวม 11,136,540  บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 54,061,210 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

-ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตังไว้  15,000
บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป
-ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  ตังไว้   5,000
บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็น
(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  ตังไว้  680,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน สําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ      (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ของสํานักงานปลัด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
(2)  ค่าตอบแทนให้กับบุคคลทีให้รับแต่งตังเป็นกรรมการสอบคัดเลือกกรรมการสอบ
วินัยหรือทีเกียวข้องกับการบริหารงานบุคคล  ตังไว้ 20,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

-ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(310100)   ตังไว้   40,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบล
ของหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป(หน่วยตรวจสอบภาย
ใน)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 740,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 940,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,337,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 12 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 880,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และหัว
หน้าสํานักงานปลัด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท

-ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)ตังไว้  350,000  บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมตามคุณวุฒิให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป
-ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)  ตังไว้  40,000  บาท  เพือจ่ายเป็น
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจาก  เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป(หน่วยตรวจสอบภายใน)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 390,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทีเกียวข้องในกรณีการ
ฟ้องร้องคดีกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐต้องเป็นผู้ชดใช้ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
(1) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ตังไว้  80,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป
(2)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  ตังไว้ 20,000 บาท เพือเป็นค่า
รับรอง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับ
การรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวเนืองกับการ
รับรอง ในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยืยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็น
                     (1)  ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการ การประชุม  เชิงปฏิบัติการ  ตังไว้  200,000  บาท
                     (2)  ค่าจัดซือวารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือน
หนังสือท้องถินไทย และหนังสือทางวิชาการ เป็นต้น  ตังไว้  15,000  บาท
                     (3)  ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต. ทางวิทยุ ,
โทรทัศน์ , หรือสิงตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น  ตังไว้  100,000  บาท
                     (4) ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น กิจกรรมของ อบต.
กิจกรรมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
การเผยแพร่ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การรณรงค์แก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล และกิจกรรมส่งเสริมด้าน
การท่องเทียว เป็นต้น  ตังไว้  30,000  บาท
                     (5) ค่าบริการพืนทีเว็ปไซต์รายเดือน และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม
รายปี ของเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ตังไว้  12,000  บาท
                     (6)  ค่าจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล หินเหล็กไฟ  ตังไว้  20,000  บาท
                     (7) ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ตังไว้ 20,000 บาท
                     (8) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ตังไว้  10,000  บาท
(1)-(8) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

-ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (320100)  ตังไว้ 25,000  บาท แยกเป็น
                     -ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ   ตังไว้   20,000  บาท
                     -ค่าจ้างเหมาบริการอืน  ๆ ตังไว้     5,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป(หน่วย
ตรวจสอบภายใน)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 432,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,417,000  บาท

-ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)  ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

-ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)   ตังไว้   10,000  บาท เพือจ่าย
เป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่า แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํายาขัดพืน
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นในการใช้งานสํานักงานต่าง ๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นําดืม  ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 480,000  บาท

-ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตังไว้รวม 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข
7462 เครืองพิมพ์ดีด เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์สําเนา เครืองปรับอากาศ เครือง
โทรศัพท์  ตู้ โต๊ะ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป

-ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)  ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วง
เงินไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ  เป็นต้น   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป (หน่วย
ตรวจสอบภายใน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบหลักหมุดรังวัดทีดิน  ค่าหมุดทีดิน  ค่าเจ้า
หน้าทีรังวัด  และค่าธรรมเนียมเกียวกับการรังวัดทีดิน  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักหมุดทีดิน จํานวน 300,000  บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตังไว้  80,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน เลขานุการผู้บริหารท้องถิน
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้   20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล    ตังจ่ายจาก  เงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป(หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000  บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (แผน
พัฒนาตําบลหินเหล็กไฟสามปี ปี 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหารหน้าที 170

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอหัวหิน

จํานวน 50,000  บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า
148

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้นํา
ชุมชน พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างและผู้ทีเกียวข้องต่างๆ

จํานวน 40,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ด้านต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ในการออก
หน่วยให้บริการประชาชน 16 หมู่บ้าน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 149

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ อบต. พบประชาชนประจําปี 2557 จํานวน 15,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการวันสําคัญของทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา การอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนทีเข้าร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ รวมทังจ่ายเป็นค่า พวงมาลา ช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ สําหรับร่วมพิธีการทีสําคัญของทางราชการร่วมกับหน่วยงานราชการอืนตาม
วาระและโอกาสต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คนและสังคม หน้า 66

ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 300,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไมล์สาย จํานวน 1 ตัว ใช้ในงานกิจการสภา การจัดประชุมต่าง
ๆ และใช้ในการบริการประชาชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000  บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,500  บาท

งบลงทุน รวม 118,500  บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการติดตังและค่าบริการระบบการ
เชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทังการจัดทําระบบเครือข่ายภายใน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  ค่าลงทะเบียน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล กิจการประปา  เสียง
ไร้สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง รวมทังทีอืนๆ ซึงอยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุ เช่น แปรง สี พู่กัน
ตะปู น๊อต ก๊อกนํา กุญแจ หรืออุปกรณ์เครืองมือช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

-ตังไว้  20,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์
โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
-ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์
โปรแกรม  และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป   งานบริหารทัวไป  (หน่วยตรวจสอบภายใน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย
โฆษณา กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อ มาสด้า เลขทะเบียน กข
7462 เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข 7462 เช่น ยาง
แบตเตอรี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS จํานวน 1 เครือง
รายละเอียดคุณลักษณะเครืองหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS
1. เป็นเครืองมือหาตําแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS
2. มีเครืองรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง (High-Sensitivity) ทีรองรับระบบ
WAAS and HotFix
3. มีความคลาดเคลือนของการหาตําแหน่งไม่มากกว่า 10 เมตร RMS
4. จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.43x 2.15 นิว (3.6 x 5.5ซม.) , แบบ
TFT ไม่น้อยกว่า 65,000 สี
มีไฟส่องสว่างหน้าจอ
5. กล้องถ่ายรูปดิจิตัลความละเอียดไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 5 เมกกะพิกเซล ออโต้
โฟกัส พร้อมบันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดสถานที (Geotagged Pictures) ด้วย High
-sensitivity GPS
6. แสดงตําแหน่งพิกัดทังระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude
7. แสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ทีใช้กับประเทศไทยได้
8. บันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ไม่น้อย
กว่าหรือเทียบเท่า 200 เส้นทาง
9. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 จุด และ
สามารถแยกจัดเก็บได้สูงสุดไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 200 Saved Tracks
10. สร้างเส้นทางกลับอัตโนมัติได้ (Trackback)
11. เครืองมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันนําระดับ IPX-7
12. มีสายอากาศในตัวเครือง
13. สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี (Alkaline, NiMH, Lithium) ขนาด AA จํานวน 2
ก้อน
14. สามารถรองรับหน่วยความจําภายนอก(External Memory) ได้แบบ microSD
card
15. สามารถใช้ได้ดีในอุณหภูมิของประเทศไทย
16. มีแผนทีประเทศไทยบรรจุอยู่ โดยสามารถแสดง ตําแหน่ง อําเภอ / กิงอําเภอ /
ตําบล , ถนนทางหลวง
แผ่นดิน 1-4 หลัก , ถนน รพช. ,ถนนโยธาธิการและถนนในเขตเทศบาล , เส้นทาง
รถไฟสายหลัก , สถานี
รถไฟ , สถานทีหน่วยงานราชการและสถานทีสําคัญต่างๆมากกว่า 500,000 จุดทัว
ประเทศ เป็นต้น
17. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
18. มีหน่วยความจําภายใน (Internal Memory) ไม่น้อยกว่า 3.5 GB
19. มีพอร์ตสําหรับเชือมต่อกับเครืองคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-
Speed USB และแสดงผลแบบ USB mass storage ได้
20. เมนูการใช้งาน เลือกได้ทัง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า
151)

ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ จํานวน 26,000  บาท

ครุภัณฑ์สํารวจ
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 9 อัตรา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 185,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 9 อัตรา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,040,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,502,000  บาท

งบบุคลากร รวม 1,502,000  บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,553,500  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่สมาคมอาสาจราจร – กู้ภัยเพชรเกษมหัวหิน ในการจัดซือ
เครืองยิงนําแรงดันสูง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาตําบลหินเหล็กไฟสามปี
ปี 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน หน้าที  158)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา ครุภัณฑ์ทีมีวงเงินเกินกว่าห้าพันบาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จากแผนพัฒนา
สามปี  พ.ศ. 2557-2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้าที
151

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  มีรายการ  ดังนี
(1)  เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 27,000 บาท โดย
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ทีมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จํานวน 1
หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช*อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ณ  วันที  8  มีนาคม
2556
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จากแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557-2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
หน้าที  150
 (2)  เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที) จํานวน  1  เครือง
ตังไว้   5,500  บาท  ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร  ณ วันที 8 มีนาคม 2556
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จากแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557-2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
หน้าที 150

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 32,500  บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ     ในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557–2559 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000  บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
-  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
-  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
-  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ
-  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์กําหนดการชําระภาษี
-   ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ    ค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 69,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
(1) ค่าตอบแทนให้กับผู้แทนประชาคม ข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินทีได้รับการแต่งตังเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ และผู้ควบ
คุมงาน ตังไว้ 30,000  บาท โดยจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง
(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ตังไว้ 350,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง โดยจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 380,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 524,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 984,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมอืนๆ ตามทีกฎหมายกําหนด ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2
อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานของศูนย์ อปพร. ค่านํามัน ค่าบํารุง
รักษาซ่อมแซม ค่าอะไหล่รถยนต์ ยีห้อมิตซูบิซิ เลขทะเบียน บค 8051 และรถกู้ภัย
เคลือนทีเร็ว ค่าซือวัสดุประจําศูนย์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน จาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หน้า 182

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ อปพร.  อบต.หินเหล็กไฟ จํานวน 200,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 200,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000  บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 200,000  บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา ครุภัณฑ์ทีมีวงเงินเกินกว่าห้าพันบาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   งานบริหารงานคลัง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. จํานวน 1 คันๆละ 37,500
บาท  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 169

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 37,500  บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,500  บาท

งบลงทุน รวม 67,500  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม และอืน ๆ ทีเกียว
ข้องกับคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ส่วนกลางของกองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบ็ตเตอรี  ฯลฯ
สําหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ส่วนกลางของกองคลัง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกาดินสอฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 170,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมีวง
เงินไม่เกินห้าพันบาท  เช่น รถยนต์ส่วนกลาง  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองปรับอากาศ  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 7
อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 425,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 28,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 500,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,473,000  บาท

งบบุคลากร รวม 1,473,000  บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,194,000  บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล  จํานวน 1 ตัว ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล รายละเอียดคุณลักษณะตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ ปี 2555 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนา  สามปี พ.ศ. 2557-
2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 151)

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000  บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000  บาท

งบลงทุน รวม 10,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนนําและ ไฟป่า เป็นค่านํามัน
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม ค่าอะไหล่ รถนําอเนกประสงค์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
หน้า 182

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนนําและไฟป่า  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หินเหล็กไฟ

จํานวน 300,000  บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดตังจุดบริการ/จุดตรวจร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  และเทศกาลปีใหม่ บริเวณ สีแยกบายพาสตําบลหิน
เหล็กไฟ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หน้า
182

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 30,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 330,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอปพร. ทีมีคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีในศูนย์
อปพร. หรือนอกศูนย์ อปพร. (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว 3795 ลงวันที 17 พฤษภาคม 2552) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 200,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 530,000  บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 540,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี สีนํามัน ไม้ เสือนํามัน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด จาน ชามช้อน แก้วนํา ผงซักฟอก
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 126,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  เช่น  รถยนต์ส่วนกลาง  ยีห้อ มิตซูบิชิ เลขทะเบียน กข
1295 คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์  เครืองปรับอากาศ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา จากแผนพัฒนา
ตําบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร หน้าที 167

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
              (1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตังไว้ 50,000 บาท
2) ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ตังไว้ 5,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 125,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา     งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
 (1) ค่าตอบแทนบุคคลซึงช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตังไว้ 30,000 บาท เช่น ค่าตอบแทนครูภูมิปัญญาท้องถินตามหนังสือจังหวัด
ประจวบฯ  ที มท 0844.3/19858 ลงวันที 11 ตุลาคม 2548 เป็นต้น ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
 (2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ตังไว้ 350,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน สําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 380,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 430,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 681,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 450,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ตะเภา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 500,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสานฝันเพือการศึกษาในอนาคต(บัณฑิต
น้อย) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 57

ค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันเพือการศึกษาในอนาคต(บัณฑิตน้อย) จํานวน 20,000  บาท

เพือจ่ายเป็น
(10.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ ตัง
ไว้ 2,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองซอ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(10.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองซอ ตังไว้ 182,000 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 (10.3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหิน ตังไว้ 2,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
(10.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน ตังไว้ 322,400 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.
ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 58

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 508,400  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 1,028,400  บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,223,240  บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,095,240  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักร
กลยานพาหนะ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000  บาท

งบลงทุน รวม 40,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหมึกเครืองคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อมิตซูบิชิ เลขทะเบียน กข
1295 เช่น นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อ มิตซูบิชิ เลขทะเบียน กข 1295 เช่น
ยาง แบตเตอรี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 98,040 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 722,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 862,800  บาท

งบบุคลากร รวม 862,800  บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,111,960  บาท

แผนงานสาธารณสุข

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน ดังนี
- โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ หมู่ที 2
- โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หมูที 4
- โรงเรียนบ้านหนองคร้า หมู่ที 5
- โรงเรียนบ้านหนองซอ หมู่ที 6
- โรงเรียนบ้านหนองเหียง หมู่ที 7
- โรงเรียนอนุบาลหัวหิน หมู่ที 9
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน อัตราคนละ 20
บาท จํานวน 200 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 3,672,000 บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ 200,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 58

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,872,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 3,872,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 3,872,000  บาท

(1) ตังไว้ 1,770,680 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนัก
เรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 6
โรงเรียน ดังนี
- โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ หมู่ที 2
- โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หมูที 4
- โรงเรียนบ้านหนองคร้า หมู่ที 5
- โรงเรียนบ้านหนองซอ หมู่ที 6
- โรงเรียนบ้านหนองเหียง หมู่ที 7
- โรงเรียนอนุบาลหัวหิน หมู่ที 9
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน เด็กอนุบาลและเด็กประถม
ศึกษาปีที 1 – ปีที 6 จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป 1,670,680 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(2) ตังไว้ 424,160 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 6 แห่ง คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองคร้า,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน เป็นเวลา 280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
384,160 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท ปรากฎในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,194,840 บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,194,840  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินงานและให้แก่ผู้ทีเข้าร่วมโครงการในการ
จัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม  หรือฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   เป็นต้น  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม  หน้า
78

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าดําเนินการฝึกอบรม  ค่ายานพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร
และเครืองดืม ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นและเกียวข้องในการดําเนินงาน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า
61

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน  เพือพัฒนาศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผู้บริหารอบต.
ผู้แทนส่วนราชการในพืนทีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นําชุมชน

จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
         (1)  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือสิงพิมพ์ต่างๆ
         (2)  ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าบริการ และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
         (3)  ค่าเช่าทรัพย์สินในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข  เช่น
เต็นท์ , โต๊ะ,  เก้าอี  ฯลฯ
         (4)  ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ , โทรทัศน์ ,  โรง
มหรสพ หรือสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
         (5)  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับต่างๆ ด้านสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม เช่น ภาพพิมพ์  สือสิงพิมพ์  ป้ายไวนิล  พลาสติก  PVC  เอกสารแผ่นพับ
ฯลฯ
         (6)  ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย  และสิงปฏิกูลต่าง ๆ
         (7)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
         (8)  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  อัดภาพ  ขยายภาพ  จัดทําสือโฆษณาและเผย
แพร่  ตลอดจนติดตังอุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ ฯลฯ
         (9)  ค่าจ้างเหมาขุดดินฝังกลบขยะมูลฝอย  หรือการดําเนินการใด ๆ  ในด้าน
การกําจัดขยะมูลฝอย
        (10) ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ เช่น การสํารวจรายงานผลกระทบด้านสิงแวด
ล้อม   ต่าง ๆ ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 475,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 51,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง    ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 536,760 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,017,760  บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,522,760  บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือ                ชุดเครืองเสียงสําหรับประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ชนิดเคลือนทีติดรถ จํานวน  1 ชุด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-
2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  หน้า 82

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000  บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานไม้พร้อมเก้าอี  จํานวน 1 ชุด   ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       หน้า
161

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 8,500  บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 166,400  บาท

งบลงทุน รวม 436,400  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(วงเงินไม่เกิน   5,000  บาท)  เช่น รถยนต์เก็บขยะ  ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ในการเดิน
ทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและเพือจ่าย
เป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุข
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 2474 ลงวันที 19
ธันวาคม 2548)   ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินงานและให้แก่ผู้ทีเข้าร่วมโครงการในการ
จัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม  หรือฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นต้น  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข แผนพัฒนาสามปี    พ.ศ. 2557-2559            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม  หน้า 78

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก จํานวน 20,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินงานและให้แก่ผู้ทีเข้าร่วมโครงการ  ใน
การจัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม  หรือฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2557-2559              ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคม  หน้า  53

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการยุวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000  บาท
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เพืออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานชุมชนในเขตตําบลหินเหล็กไฟ โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของอสม.ใน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรือง
ต่าง ๆ                  การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.)  จํานวน  16  หมู่บ้าน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาสามปี                พ.
ศ. 2557-2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม  หน้า  79

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 240,000 บาท

เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินโครงการธนาคารขยะ กิจกรรมด้าน
ธนาคารขยะ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  หน้า  177

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 290,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 290,000  บาท

รายการก่อสร้างสถานทีทําความสะอาดยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตังบําบัดนํา
เสีย   ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หน้า 179

ก่อสร้างสถานทีทําความสะอาดยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตังบําบัดนําเสีย จํานวน 120,000  บาท

รายการก่อสร้างพืนระเบียงยืนบริเวณสระนําด้านหลัง อบต. และปรับปรุงภูมิทัศน์
ด้านหน้าอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข         งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม  หน้า  49

ก่อสร้างพืนระเบียงยืนบริเวณสระนําด้านหลัง อบต. และปรับปรุงภูมิทัศน์  ด้านหน้า
อาคารส่งเสริมสุขภาพฯ

จํานวน 150,000  บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 270,000  บาท

(รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เพือเป็นค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559  ยุ
ทศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า  159

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตามรายการดังนี
(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 32,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ณ
วันที 8 มีนาคม 2556  จํานวน 1 ชุด      ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-
2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า  161
(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตังไว้  4,200 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือง
พิมพ์แบบ Multifunction (INKJET)  ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร  ณ วันที 8 มีนาคม 2556      จํานวน 1 ชุด   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
หน้า  161
(3)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตังไว้  1,700 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครือง
สํารองไฟ ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ณ วันที 8
มีนาคม 2556  จํานวน 1 ชุด  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า  162

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 37,900  บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 61,140 บาท

ค่าตอบแทน รวม 106,140  บาท

งบดําเนินงาน รวม 221,140  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 71,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 147,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบลและเงินเพิมตาม
คุณวุฒิให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา    ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 235,230 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 538,230  บาท

งบบุคลากร รวม 538,230  บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,010,770  บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอืน ทีช่วย
ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้ 10,000  บาท (หนังสือกรมส่ง
เสริมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 2474   ลงวันที  19
ธันวาคม 2548)   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000  บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 10,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป   จํานวน  21
อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,424,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,271,170  บาท

งบบุคลากร รวม 2,271,170  บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,286,170  บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000 บาท)  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ของครุภัณ
ฑ์ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 19,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถโดยสาร ขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน  เป็นราคาและ
คุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2556  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2557 – 2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 164

ค่าจัดซือรถโดยสาร ขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) จํานวน 1,232,400  บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,251,400  บาท

งบลงทุน รวม 1,251,400  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม หมึกเครืองพิมพ์ และ
อืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆเช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  หมึกเครือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที
มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท เช่นเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์เอกสาร เครืองปรับ
อากาศ  ตู้ โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญพลังศักยภาพ ภูมิปัญญาของผู้
สูงอายุ  และส่งเสริมให้ผู้นําชุมชน เล็งเห็นความสําคัญในการส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้
สูงอายุภายในตําบล  เช่น การจัดกิจกรรมนันทนาการเนืองในวันผู้สูงอายุ   การจัด
นิทรรศการ  จัดประกวดผู้สูงอายุตัวอย่างระดับตําบล ฯลฯ  เป็นต้นตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
จากแผนพัฒนาตําบล 3 ปี พ.ศ. 2557-2559   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและ
สังคม  หน้าที  74

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 60,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 85,000  บาท



วันทีพิมพ์ : 15/8/2556  13:39:03 หน้า : 19/34

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหลอดไฟ สายไฟ  และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องกับงานไฟฟ้าราย
ทางสาธารณะภายในตําบล  ภายในสํานักงาน อบต. และรอบบริเวณ อบต.  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000  บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,223,700  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ   ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557-2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  หน้า  179

วัสดุอืน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรองเท้า ถุงมือ เสือ เสือกันฝน กางเกง ผ้า เครืองแบบ  ฯลฯ เพือ
ใช้สําหรับงานด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมือ  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  เช่น  เวชภัณฑ์ยา
ชุดทําแผล  ถุงมือ  นํายาต่าง ๆ   หูฟัง เปลหามคนไข้ เครืองวัดความดันโลหิตชนิดพก
พา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนของรถยนต์เก็บขยะ เครืองพ่นหมอกควัน
เครืองพ่นฝอยละอองละเอียด ( ULV)รถจักรยานยนต์  เครืองตัดหญ้า  เช่น นํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  แก๊สหรือก๊าซ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอะไหล่ รถยนต์เก็บขยะ เช่น  ยาง  แบตเตอรี  ไขควง  คีมหรือกุญแจ
ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น มีด แปรง  ไม้กวาด สบู่  ผงซักฟอก  ถุงดํา
ใส่ขยะ ถุงแดงใส่ขยะ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 965,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินงานและให้แก่ผู้ทีเข้าร่วมโครงการในการ
จัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม  หรือฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   เป็นต้น  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  หน้า  176

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านน่าอยู่ลดภาวะโรคร้อน จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 50,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,015,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 846,890 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ต่อต้าน และป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในรูปแบบต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม หน้า 53

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000  บาท

เพือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฟืนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนตําบลหินเหล็กไฟ อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประจํา
ศูนย์ฟืนฟู  ค่าบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์     ค่าจัดงานฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการ
และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับกิจกรรมของศูนย์ฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จากแผนพัฒนาตําบล 3 ปี พ.ศ. 2557-2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม  หน้าที  74

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์ฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนตําบลหินเหล็ก
ไฟ

จํานวน 100,000  บาท

เพือเก็บรวบรวมข้อมูลพืนฐานปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและชุมชนโดย
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เป็น
ค่าจัดทําเล่มจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพืนฐานประจําปี 2557 และค่าจ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสําเร็จรูป  ค่าจัดประชุมประชาคมจัดทําแผน เพือ
ประกอบการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2558-2560) ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาคมเพือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2558-2560 )

จํานวน 80,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 245,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 245,000  บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 345,000  บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินงานและให้แก่ผู้ทีเข้าร่วมโครงการในการ
จัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม  หรือฝึกอบรม ฯลฯ  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2557-2559  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม  หน้า 177

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 50,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000  บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังหม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า ค่า
จ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตําบล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ( จะอุดหนุนได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด )

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,123,700 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,123,700  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,123,700  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เช่น อบรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม,เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน,เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จากแผนพัฒนาตําบล
สามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
หน้าที 60

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวกับการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
ศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน และกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

จํานวน 100,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือจัดกิจกรรมของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น การจัดกิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิน ,การจัดการแข่งขันกีฬา,งาน
ประเพณี  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จาก
แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคม หน้าที 57

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 20,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2557- 2559
ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 57

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 25,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 145,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 145,000  บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 145,000  บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพทีได้รับการจดทะเบียน และมีผลประกอบการต่อ
เนือง ในพืนทีตําบลหินเหล็กไฟ เพือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิมสูงขึน
และเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
จากแผนพัฒนาตําบล 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและ
สังคม  หน้าที  55

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และเตรียมดําเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชน อาทิเช่น การอบรมเกียวกับเด็กและเยาวชนเพือป้องกันปัญหาทีจะเกิดกับ
เด็กและเยาวชน เช่น เด็กติดเกม ยาเสพติด  ฯลฯ เพือให้เกิดการพัฒนาเยาวชนใน
การมีส่วนร่วมในการบริหารตําบลและสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน จากแผนพัฒนาตําบล 3 ปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านคนและสังคม  หน้าที  74

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000  บาท

เพือเป็นการส่งเสริมอาชีพราษฎร การส่งเสริมบทบาทของสตรี สนับสนุนโครงการวัน
สตรีสากล หรือการนํากลุ่มอาชีพศึกษาดูงานนอกสถานที หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มสินค้าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์  ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน จากแผนพัฒนาตําบล 3 ปี พ.ศ. 2557-2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม  หน้าที  74

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนาโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพือแก้ไข
ปัญหาความยากจน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จํานวน 30,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 66

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 15,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 66

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 180,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดงาน เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 67

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึงเป็นวันสําคัญทางศาสนาหรือประเพณีทีสําคัญ หรือค่าใช้
จ่ายในการเผยแพร่พุทธศาสนา

จํานวน 20,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 215,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000  บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 215,000  บาท

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน หรือกีฬานักเรียนให้
กับโรงเรียนบ้านหนองเหียง   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับ
เด็กและเยาวชนหรือกีฬานักเรียนของกลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 69

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน จํานวน 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 6,000
บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ  จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์
ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 69

วัสดุกีฬา จํานวน 96,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 96,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา อุปกรณ์การเล่นกีฬา ค่าพาหนะไปแข่งขัน ค่าอาหาร เครือง
ดืมนักกีฬา และผู้ร่วมพิธีเปิด – ปิด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ จากแผนพัฒนาตําบล
สามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
หน้าที 69

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จํานวน 150,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 150,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 246,000  บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 296,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ของกอง
ช่าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 255,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 355,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,015,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 175,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมตามคุณวุฒิให้กับ
พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา    งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 224,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 855,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,351,000  บาท

งบบุคลากร รวม 1,351,000  บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,486,000  บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม หน้า 66

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเทียว ศิลปะ วัฒนธรรม จํานวน 200,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 200,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000  บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 200,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ฯลฯ
สําหรับรถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น  แปรงทาสี  สีนํามัน  ไม้ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆเช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000  บาท

เพือจ่ายเป็น    ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
( ทีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท )  เช่น   รถยนต์ส่วนกลาง  เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองปรับอากาศ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
หน้า 154

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ในการเดินทาง
ไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
       (1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้  50,000 บาท
                           (2) ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เช่น ป้ายการขออนุญาตปลูก
สร้างอาคาร ป้ายชือซอย ถนน ภายในตําบล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559  ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 153
                           (3) ค่าจ้างเหมาติดตังไฟฟ้า  ตังไว้ 200,000 บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาติดตังไฟฟ้ารายทางสาธารณะภายในตําบลหินเหล็กไฟ ,รอบบริเวณ อบต.
, ภายในสํานักงาน อบต. เช่น หลอดไฟ  สตาร์ทเตอร์  บัลลาร์ด  พร้อมอุปกรณ์ทีเกียว
กับไฟฟ้า เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา     จากแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557- 2559  ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
หน้า 123

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 460,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดีเด่น  หมู่ที 6 บ้านหนอง
ซอ  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 70  เมตร  หนา 0.15  เมตร
หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20
เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557 – 2559   ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า
90

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดีเด่น  หมู่ที 6 บ้านหนองซอ จํานวน 130,700  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดีใจ  หมู่ที 13  บ้านโชค
พัฒนา  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 82  เมตร  หนา 0.15
เมตร    หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 เมตร   สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   และติด
ตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า
92

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดีใจ  หมู่ที 13  บ้านโชคพัฒนา จํานวน 184,700  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3 หมู่ที 11  บ้านตอเกตุ
ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร   ยาว  338  เมตร  หนา 0.15  เมตร
หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,352 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50
เมตร   สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   และติดตัง
ป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559
ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 91

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3 หมู่ที 11  บ้านตอเกตุ จํานวน 750,000  บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างแผงกันสาดหน้าห้องกองช่าง  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 28.00 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
และติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557–2559  ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า
155

ค่างานก่อสร้างแผงกันสาดหน้าห้องกองช่าง จํานวน 250,000  บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 9,123,800  บาท

งบลงทุน รวม 9,123,800  บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 9,123,800  บาท

เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครืองจักร
กลยานพาหนะ เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังมู่ลีและม่านปรับแสงห้องทํางานกองช่าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  จากแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557 – 2559  ยุทธศาสตร์ที 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 153

ติดตังมู่ลีและม่านปรับแสงห้องทํางานกองช่าง จํานวน 50,000  บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000  บาท

งบลงทุน รวม 120,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
กับคอมพิวเตอร์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 15/8/2556  13:39:06 หน้า : 26/34

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร  หมู่ที 3 บ้านหนอง
นกน้อย  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 331 เมตร หนา 0.15
เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,324 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และติดตัง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.
2557 – 2559  ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า
88

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร  หมู่ที 3 บ้านหนองนกน้อย จํานวน 749,900  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหนองน้อย  หมู่ที 12  บ้าน
สามพันนาม ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  98  เมตร  หนา
0.15  เมตร    หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 392 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร   สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
และติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า
106

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหนองน้อย  หมู่ที 12  บ้านสามพันนาม จํานวน 238,300  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดีเด่น  หมู่ที 6 บ้านหนอง
ซอ  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 70  เมตร  หนา 0.15  เมตร
หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20
เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557 – 2559   ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า
90

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหนองชักหวาย  หมู่ที  6  บ้านหนองซอ จํานวน 618,900  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสะพานเก่า หมู่ที 12  บ้าน
สามพันนาม    ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร   ยาว  158  เมตร
หนา 0.15  เมตร    หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร  ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ  และติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
หน้า 92

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสะพานเก่า หมู่ที 12  บ้านสามพันนาม จํานวน 388,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยภู่ระหงษ์  หมู่ที 13  บ้าน
โชคพัฒนา  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 213  เมตร  หนา
0.15  เมตร    หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร   สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
และติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า
92

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยภู่ระหงษ์  หมู่ที 13  บ้านโชคพัฒนา จํานวน 479,900  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านป้าเลย (ต่อจาก
โครงการเดิม)  หมู่ที 10  บ้านหนองขอนใต้    ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร   ยาว  54  เมตร  หนา 0.15  เมตร    หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
216 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร   สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   และติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 91

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านป้าเลย (ต่อจากโครงการเดิม)  หมู่ที
10  บ้านหนองขอนใต้

จํานวน 123,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต  ซอยมัชวงศ์ หมู่ที 10
บ้านหนองขอนใต้  ตําบลหินเหล็กไฟ  โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00
เมตร  ยาว 262 เมตร  หรือปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 1,572 ตารางเมตร  ลงหินคลุก
หนา 0.15 เมตร  กว้าง 6.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 235.80
ลูกบาศก์เมตร ทําการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  ยาว
262 เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 1,310 ตารางเมตร ทํา
การตีเส้นผิวจราจรกว้าง  0.10  เมตร   สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย   ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพืนฐาน  หน้า 91

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต  ซอยมัชวงศ์ หมู่ที 10 บ้านหนองขอน
ใต้

จํานวน 626,700  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต   ซอย 2  ไร่ชวาทอง
ช่วงศาลาหมู่บ้านเชือมต่อซอย 1 หมู่ที 8 บ้านหนองเสือดํา  ตําบลหินเหล็กไฟ  โดยทํา
การปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 214 เมตร   หรือปริมาณพืนทีไม่
น้อยกว่า  1,284  ตารางเมตร  ลงหินคลุกหนา 0.10  เมตร   กว้าง 6.00 เมตร  หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.40 ลูกบาศก์เมตร ทําการลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  214  เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือ
ปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 1,070 ตารางเมตร ทําการตีเส้นผิวจราจรกว้าง  0.10
เมตร   สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559
ยุทธศาสตร์ที 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 90

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต   ซอย 2  ไร่ชวาทองช่วงศาลาหมู่บ้าน
เชือมต่อซอย 1 หมู่ที 8 บ้านหนองเสือดํา

จํานวน 463,900  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดนิโครธาราม ( ต่อ
จากโครงการเดิมปี 56 ) หมู่ที 1 บ้านหนองขอน  ตําบลหินเหล็กไฟ   ผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร   ยาว 329 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,316 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557 – 2559  ยุทธศาสตร์ที 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 88

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดนิโครธาราม ( ต่อจากโครงการเดิมปี
56 )

จํานวน 750,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยศาลาโบราณ หมู่ที 9 บ้าน
ขอนทอง  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 328  เมตร  หนา
0.15  เมตร    หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,312 ตารางเมตร  ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร   สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ  และติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า
90

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาโบราณ หมู่ที 9 บ้านขอนทอง จํานวน 750,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา  หมู่ที 5 บ้านหนอง
คร้า  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 163  เมตร หนา 0.15
เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 เมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   และติด
ตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.
2557 – 2559  ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า
98

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา  หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า จํานวน 378,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยหนองโสน 1 (เชือมต่อถนนลาดยาง) หมู่ที
2 บ้านวังโบสถ์  ตําบลหินเหล็กไฟ  โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง  6.00
เมตร   ระยะทาง 660  เมตร    ทําการวางท่อระบายนํา คสล. ? 0.80 เมตร  แบบ
มาตรฐาน มอก. ชัน 3 จํานวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน  และลงลูกรังจํานวน
1,815  ลูกบาศก์เมตร  หนาเฉลีย 0.50 เมตร  ปรับเกรดบดอัดเรียบ  และติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า
88

ค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยหนองโสน 1 (เชือมต่อถนนลาดยาง) หมู่ที 2 บ้านวังโบสถ์ จํานวน 378,500  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยโชคพัฒนา 2  หมู่ที 13 บ้านโชคพัฒนา
ตําบลหินเหล็กไฟ  ทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 300
เมตร  และลงลูกรังจํานวน 525 ลูกบาศก์เมตร  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร   ระยะ
ทาง 300 เมตร  หนาเฉลีย 0.50 เมตร  ปรับเกรดบดอัดเรียบ   และลงลูกรังจํานวน
525 ลูกบาศก์เมตร  และติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพืนฐาน  หน้า 92

ค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง  ซอยโชคพัฒนา 2  หมู่ที 13 บ้านโชคพัฒนา จํานวน 85,400  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  ซอย 1 หนองเสือดํา
( ต่อจากโครงการเดิมปี 56 ) หมู่ที 8 บ้านหนองเสือดํา  ตําบลหินเหล็กไฟ  โดยทํา
การปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 115 เมตร   หรือปริมาณพืนทีไม่
น้อยกว่า 690 ตารางเมตร  ลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร  กว้าง 6.00 เมตร  หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  69 ลูกบาศก์เมตร  ทําการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  ยาว  115 เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือปริมาณพืนทีไม่
น้อยกว่า 690  ตารางเมตร ทําการตีเส้นผิวจราจรกว้าง  0.10  เมตร  สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1
ป้าย   ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยุทธศาสตร์ที 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 90

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  ซอย 1 หนองเสือดํา    ( ต่อจาก
โครงการเดิมปี 56 ) หมู่ที 8 บ้านหนองเสือดํา

จํานวน 284,400  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต ซอยพรสวรรค์ หมู่ที
4 บ้านหนองตะเภา    ตําบลหินเหล็กไฟ  โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง
6.00 เมตร  ยาว 320 เมตร  หรือปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร  และ
ลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร  กว้าง 6.00  เมตร  ยาว 320 เมตร  หรือปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 288 ลูกบาศก์เมตร  เกรดบดอัดแน่น  ทําการลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 320 เมตร  หนา 0.04 เมตร    หรือ
ปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ทําการตีเส้นผิวจราจรกว้าง  0.10 เมตร
สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และติดตังป้าย
โครงการ จํานวน  1 ป้าย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาสามปี       พ.
ศ. 2556 – 2558  ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
หน้า 89

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต ซอยพรสวรรค์ หมู่ที 4 บ้านหนอง
ตะเภา

จํานวน 750,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต  ซอยวังโบสถ์ หมู่ที 2
บ้านวังโบสถ์  ตําบลหินเหล็กไฟ  โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง  6.00 เมตร
ยาว 141 เมตร    หรือปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร  ทําการลงลูกรัง
หนา 0.10 เมตร  กว้าง 6.00 เมตร  เกรดบดอัดแน่น  และลงหินคลุกหนา 0.10
เมตร  กว้าง 6.00  เมตร  ยาว 141 เมตร  หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.60
ลูกบาศก์เมตร  เกรดบดอัดแน่น ทําการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 141 เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า
705 ตารางเมตร  ทําการตีเส้นผิวจราจรกว้าง  0.10  เมตร   สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   และติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558  ยุทธศาสตร์ที 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 95

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต  ซอยวังโบสถ์ หมู่ที 2  บ้านวังโบสถ์ จํานวน 371,500  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่าย จากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 29,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏใน แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 97,590 บาท

ค่าตอบแทน รวม 141,590  บาท

งบดําเนินงาน รวม 821,590  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 123,240 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 200,760 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา  และเพือ
จ่ายเป็นค่าเงินเพิมตามคุณวุฒิให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน  2 อัตรา ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 210,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 564,840  บาท

งบบุคลากร รวม 564,840  บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,498,930  บาท

แผนงานการเกษตร

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสันติสุข หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า  ตําบลหิน
เหล็กไฟ  โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง  5.00 เมตร   ระยะทาง 815 เมตร
พร้อมวางท่อระบายนํา  คสล. ? 0.40 เมตร  แบบมาตรฐาน มอก.ชัน 3 จํานวน  2
จุดๆละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน และท่อระบายนํา คสล. ? 0.60 เมตร  แบบมาตรฐาน
มอก.ชัน 3 จํานวน 1 จุด 5 ท่อน  และลงลูกรังจํานวน 489 ลูกบาศก์เมตร  หนาเฉลีย
0.15 เมตร   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ปรับเกรดบดอัดเรียบ  และติดตังป้าย
โครงการ   จํานวน  1 ป้าย   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2556 – 2558  ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า
89

ค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสันติสุข หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า จํานวน 113,200  บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยราษฎร      หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า  ตําบล
หินเหล็กไฟ   โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง  1,590
เมตร  พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. ? 0.40 เมตร  แบบมาตรฐาน มอก.ชัน 3 จํานวน
2 จุดๆละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน  และลงลูกรังจํานวน 1,272  ลูกบาศก์เมตร  หนา
เฉลีย 0.20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2556 – 2558  ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า
89

ค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยราษฎร      หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า จํานวน 258,800  บาท
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เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การดําเนินโครงการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559     ยุทธศาสตร์ที 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที 86  )

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559  ยุ
ทศาสตร์ที 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที 86 )

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเรือนเพาะชํากล้าไม้เพือการกระจายพันธุ์ จํานวน 100,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทศาสตร์ที
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที 86  )

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการเพิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด จํานวน 20,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557-2559 ยุ
ทศาสตร์ที  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที 84 )

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักและนําหมักเพือใช้ในการ
เกษตร

จํานวน 60,000  บาท

เพือจ่ายสําหรับค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกําเนิด ยาอืนๆ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการทําหมัน รวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ เพือ
ควบคุมปริมาณสุนัข-แมว จรจัดในพืนทีตําบลหินเหล็กไฟ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2557-2559 ยุทศาสตร์ที  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตทีดี  หน้าที  49 )

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดในเขตพืนทีตําบล จํานวน 100,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการแปลงสาธิตการเรียนรู้การเกษตร
ผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  หน้าที  86 )

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการแปลงสาธิตการเรียนรู้การเกษตรผสม
ผสานแบบอินทรีย์  โดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000  บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพันธุ์สุกร  ค่าอาหารขุน ค่าแกลบ
รองพืน ฯลฯ ค่าตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทศาสตร์ที  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคม หน้าที   55 )

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเลียงสุกรหลุม จํานวน 100,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
(1)  เงินค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ
(2)  ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือสิง
พิมพ์ต่างๆ
(3)  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับต่างๆ ด้านการส่งเสริมการเกษตร
เช่น ภาพพิมพ์ สือสิงพิมพ์ ป้ายไวนิล พลาสติกพีวีซี เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ
(4)  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 570,000  บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแรงดันสูง สามารถส่งนําได้ไกล ไม่น้อยกว่า 700
เมตร  เพือใช้ในพืนทีเรือนเพาะชําและแปลเพาะชํากลางแจ้ง รวมถึงพืนทีปลูกต้น
พันธุ์สําหรับการขยายพันธุ์พืช เพือให้ระบบสปริงเกิงสามารถใช้การได้ดี      ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบ
ริหาร หน้าที 165 )

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 50,000  บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,500  บาท

งบลงทุน รวม 112,500  บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต การติดตังและค่าบริการระบบการเชือม
ต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทังการจัดทําระบบเครือข่ายภายใน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีไม่เข้าลักษณะวัสดุหมวดอืนๆ  เพือใช้งานในส่วนส่งเสริม
การเกษตร ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหมึกเครืองพิมพ์  แผ่นดิสก์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ จอบ  คราด  มีด  กระถาง รองเท้าบู๊ท วัคซีน  ยาและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของเครืองตัดหญ้า เครืองสูบนํา เช่นนํามันเบนซิน
นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทีเกียวข้องกับการใช้งานต่างๆ ในส่วนส่ง
เสริมการเกษตร เช่น สว่าน น๊อต ตะปู ลวดสลิง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที
มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท  เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์เอกสาร เครืองปรับอากาศ
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมราชินีนาถฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-
2559 ยุทศาสตร์ที 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
หน้าที 175 )

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการปลูกต้นไม้ และบํารุงรักษาอนุรักษ์ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรม
ราชินีนาถฯ

จํานวน 50,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 60,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000  บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 60,000  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแวมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ทีมีขนาดใหญ่ เช่น รถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ เครืองสูบนํา เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 165 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ มีรายการ ดังนี
(1) จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18
นิว )  ราคา 32,000 บาท เพือใช้สําหรับงานบริหารงานและปฏิบัติงาน โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-  มีหน่วยประมวณผลกลาง ( CPU )  ไม่นอยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 core ) และมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความจําแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จํานวน 1 หน่วย
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า
1 GB
-  มีหน่วยความจํา RAM ชนิด DDR หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-  มีหน่วยเก็บข้อมูลชนิด  ( Hard Disk ) หรือดีกว่า SATA  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2  TB  จํานวน 1 หน่วย
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Etherment หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิวจํานวน 1 หน่วย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร  หน้าที 165 )
(2) จัดซือปรินเตอร์หรือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LEDขาวดํา ( 25 หน้า/นาที ) ราคา
5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X600dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
-  มีหน่วยความจํา ( Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-  มี Interface แบบ 1XParallel หรือ  1XUSB 2.0 หรือดีกว่า
-  สามารถใช้กับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่ง
เสริมการเกษตร ( แผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ. 2557-2559 ยุทศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
หน้าที 165 )
(3)  จัดซือโต๊ะตังคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด เพือใช้สําหรับงานบริหาร
งานและปฏิบัติงาน ตังไว้ 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทศาสตร์ที 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 165

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 42,500  บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีตําบลหิน
เหล็กไฟ โดยตังไว้ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม ตังจ่ายจากเงินรายได้ 645,044  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  645,044  บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 1,290,088 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    รายเดิม จํานวน  9  ราย และรายใหม่
จํานวน 1 ราย รวมทังสิน 10 รายๆ ละ 500 บาท /เดือน  จํานวน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 400,000 บาท

งบกลาง รวม 2,050,088  บาท

งบกลาง รวม 2,482,000  บาท

งบกลาง รวม 2,482,000  บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาและอุปกรณ์ประปาภายในตําบล  ซึงเป็น
กรรมสิทธิของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี  ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและ
อุปกรณ์ประปา   ตังจ่ายจากเงินรายได้       ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการประปา  ( จะอุดหนุนได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด )

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,017,600 บาท

เงินอุดหนุน รวม 3,017,600  บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 3,017,600  บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอถังทรงเชมเปญพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตําบล   ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมหอถัง     ทรงเชมเปญพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จํานวน 30,000  บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างหอถังทรงเชมเปญพร้อมอุปกรณ์  หมู่ที 16 บ้านหนองตา
แววพัฒนา  ตําบลหินเหล็กไฟ  ขนาดความจุ  30 ลูกบาศก์เมตร   สูง 30 เมตร
พร้อมอุปกรณ์  และถังกรองสนิมเหล็ก และติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2557 – 2559  ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืนฐาน  หน้า 124

ค่างานก่อสร้างหอถังทรงเชมเปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา จํานวน 750,000  บาท

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 780,000  บาท

งบลงทุน รวม 780,000  บาท

งานกิจการประปา รวม 3,797,600  บาท

แผนงานการพาณิชย์

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมราชินีนาถฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-
2559   ยุทธศาสตร์ที 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม หน้าที 175 )

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการปลูกหญ้าแฝกเนืองในพระราชดําริ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จํานวน 10,000  บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 431,912 บาท

บําเหน็จ/บํานาญ รวม 431,912  บาท


