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223  หมู่ 4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หินเหล็กไฟ
  เขต/อําเภอ หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77110

พืนที 95.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 14,134 คน

ชาย 6,508 คน

หญิง 7,626 คน

ข้อมูล ณ วันที 11 ตุลาคม 2560



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 60,368,233.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,900,882.16 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 27,271,698.67 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 84,862,532.25 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 8,372,382.42 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,866,577.10 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 487,553.39 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 110,358.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 48,759,185.34 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 25,266,476.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 7,655,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 66,763,673.73 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 14,769,637.33 บาท

งบบุคลากร จํานวน 20,664,567.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 14,959,510.25 บาท

งบลงทุน จํานวน 10,844,054.23 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,525,904.92 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,692,255.40 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 11,908,340.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 8,175,874.39 12,156,000.00 12,156,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,761,121.60 1,467,000.00 1,570,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 596,126.32 520,000.00 500,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 103,680.00 60,000.00 60,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 10,636,802.31 14,203,000.00 14,286,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 50,141,930.68 44,015,000.00 46,515,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 50,141,930.68 44,015,000.00 46,515,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 11,717,715.00 28,125,520.00 26,928,319.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 11,717,715.00 28,125,520.00 26,928,319.00

รวม 72,496,447.99 86,343,520.00 87,729,319.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,213,084.80 14,596,480.00 14,980,970.00

งบบุคลากร 19,493,525.00 24,202,522.00 26,788,024.00

งบดําเนินงาน 16,702,732.95 23,574,418.00 22,347,225.00

งบลงทุน 19,441,583.42 17,137,500.00 13,666,200.00

งบเงินอุดหนุน 5,377,717.69 6,832,600.00 9,946,900.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 64,228,643.86 86,343,520.00 87,729,319.00

รวม 64,228,643.86 86,343,520.00 87,729,319.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 22,483,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,642,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 16,628,320

แผนงานสาธารณสุข 3,140,766

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,974,694

แผนงานเคหะและชุมชน 8,293,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 505,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 425,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,572,600

แผนงานการเกษตร 2,002,429

แผนงานการพาณิชย์ 2,079,900

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 14,980,970

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 87,729,319





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 11,280,380 3,163,360 14,443,740

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,768,360 0 3,768,360

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,512,020 3,163,360 10,675,380

งบดําเนินงาน 6,040,000 2,000,000 8,040,000

    ค่าตอบแทน 1,085,000 490,000 1,575,000

    ค่าใช้สอย 3,145,000 1,250,000 4,395,000

    ค่าวัสดุ 740,000 210,000 950,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,070,000 50,000 1,120,000

                                             รวม 17,320,380 5,163,360 22,483,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 994,400 550,000 1,544,400

    ค่าใช้สอย 749,400 200,000 949,400

    ค่าวัสดุ 245,000 350,000 595,000

งบลงทุน 48,000 50,000 98,000

    ค่าครุภัณฑ์ 48,000 50,000 98,000

                                             รวม 1,042,400 600,000 1,642,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,782,520 0 3,782,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,782,520 0 3,782,520

งบดําเนินงาน 1,480,000 5,049,800 6,529,800

    ค่าตอบแทน 350,000 0 350,000

    ค่าใช้สอย 902,000 2,175,500 3,077,500

    ค่าวัสดุ 203,000 2,874,300 3,077,300

    ค่าสาธารณูปโภค 25,000 0 25,000

งบลงทุน 116,000 1,400,000 1,516,000

    ค่าครุภัณฑ์ 116,000 0 116,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,400,000 1,400,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,800,000 4,800,000

    เงินอุดหนุน 0 4,800,000 4,800,000

                                             รวม 5,378,520 11,249,800 16,628,320

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,007,766 1,007,766

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,007,766 1,007,766

งบดําเนินงาน 1,613,000 1,613,000

    ค่าตอบแทน 620,000 620,000

    ค่าใช้สอย 880,000 880,000

    ค่าวัสดุ 98,000 98,000

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000 15,000

งบลงทุน 400,000 400,000

    ค่าครุภัณฑ์ 400,000 400,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000

    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

                                             รวม 3,140,766 3,140,766



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 1,472,694 1,472,694

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,472,694 1,472,694

งบดําเนินงาน 502,000 502,000

    ค่าตอบแทน 162,000 162,000

    ค่าใช้สอย 130,000 130,000

    ค่าวัสดุ 190,000 190,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 20,000

                                             รวม 1,974,694 1,974,694

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 2,856,600 0 0 2,856,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,856,600 0 0 2,856,600

งบดําเนินงาน 939,000 200,000 50,000 1,189,000

    ค่าใช้สอย 0 0 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 939,000 200,000 0 1,139,000

งบลงทุน 0 121,000 0 121,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 121,000 0 121,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,126,900 0 4,126,900

    เงินอุดหนุน 0 4,126,900 0 4,126,900

                                             รวม 3,795,600 4,447,900 50,000 8,293,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 405,000 405,000

    ค่าใช้สอย 405,000 405,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

                                             รวม 505,000 505,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 200,000 75,000 150,000 425,000

    ค่าใช้สอย 200,000 75,000 150,000 425,000

                                             รวม 200,000 75,000 150,000 425,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 2,107,600 0 2,107,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,107,600 0 2,107,600

งบดําเนินงาน 1,253,700 0 1,253,700

    ค่าตอบแทน 191,700 0 191,700

    ค่าใช้สอย 644,000 0 644,000

    ค่าวัสดุ 398,000 0 398,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

งบลงทุน 35,000 10,176,300 10,211,300

    ค่าครุภัณฑ์ 35,000 0 35,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 10,176,300 10,176,300

                                             รวม 3,396,300 10,176,300 13,572,600

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 1,117,104 0 1,117,104

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,117,104 0 1,117,104

งบดําเนินงาน 785,325 60,000 845,325

    ค่าตอบแทน 170,325 0 170,325

    ค่าใช้สอย 340,000 60,000 400,000

    ค่าวัสดุ 265,000 0 265,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 40,000 0 40,000

    ค่าครุภัณฑ์ 40,000 0 40,000

                                             รวม 1,942,429 60,000 2,002,429



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบลงทุน 1,279,900 1,279,900

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,279,900 1,279,900

งบเงินอุดหนุน 800,000 800,000

    เงินอุดหนุน 800,000 800,000

                                             รวม 2,079,900 2,079,900

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,980,970 14,980,970

    งบกลาง 14,980,970 14,980,970

                                             รวม 14,980,970 14,980,970



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 22,483,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,642,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 16,628,320

แผนงานสาธารณสุข 3,140,766

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,974,694

แผนงานเคหะและชุมชน 8,293,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 505,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 425,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,572,600

แผนงานการเกษตร 2,002,429

แผนงานการพาณิชย์ 2,079,900

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 14,980,970

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 87,729,319

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 6 ) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และโดยอนุมัติของนายอําเภอหัวหิน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 87,729,319 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
87,729,319 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายกนาวิน มูลมงคล)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์)

ตําแหน่ง นายอําเภอหัวหิน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอ หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 7,211,847.20 11,000,000.00 0.00 % 11,000,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 374,308.19 600,000.00 0.00 % 600,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 489,719.00 456,000.00 0.00 % 456,000.00

     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 8,175,874.39 12,156,000.00 12,156,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 9,680.60 8,000.00 25.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 68,989.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 961,460.00 1,000,000.00 10.00 % 1,100,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 3,070.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 7,931.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 466,511.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 167,850.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 37,370.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 0.00 7,360.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 5,900.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 1,761,121.60 1,467,000.00 1,570,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 596,126.32 520,000.00 -3.85 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 596,126.32 520,000.00 500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 99,800.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 3,880.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 103,680.00 60,000.00 60,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 420,967.08 350,000.00 42.86 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 7,635,321.78 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 6,938,946.19 6,000,000.00 0.00 % 6,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 898,965.55 800,000.00 0.00 % 800,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 2,643,827.89 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 5,686,895.59 4,200,000.00 7.14 % 4,500,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 19,515.65 15,000.00 0.00 % 15,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 123,503.72 50,000.00 100.00 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 87,212.23 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 25,686,775.00 22,000,000.00 9.09 % 24,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 50,141,930.68 44,015,000.00 46,515,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 11,717,715.00 28,125,520.00 -4.26 % 26,928,319.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 11,717,715.00 28,125,520.00 26,928,319.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 72,496,447.99 86,343,520.00 87,729,319.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 87,729,319   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 12,156,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 11,000,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 600,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 456,000 บาท
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,570,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 250,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 35,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 500,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 500,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 60,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 46,515,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 800,000 บาท
ภาษีสุรา จํานวน 2,500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 15,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
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ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 24,000,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 26,928,319 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 26,928,319 บาท

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  15:37:11 หน้า : 2/2



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 556,320.00 556,320.00 0 % 556,320

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 95,040.00 95,040.00 0 % 95,040

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 0.00 3,021,000.00 3,021,040.00 -3.15 % 2,925,960

เงินค่าตอบแทนอืน 0.00 0.00 87,120.00 95,040.00 0 % 95,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 3,855,480.00 3,863,440.00 3,768,360

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 2,742,876.00 2,921,530.00 56.92 % 4,584,320

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 9,990.00 330.00 1,918.18 % 6,660

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 147,000.00 151,200.00 68.25 % 254,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 1,543,060.00 1,930,440.00 14.39 % 2,208,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 206,690.00 201,180.00 19.3 % 240,000

เงินอืนๆ 0.00 0.00 147,000.00 153,200.00 42.56 % 218,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 4,796,616.00 5,357,880.00 7,512,020

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 8,652,096.00 9,221,320.00 11,280,380

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  15:37:37 หน้า : 1/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 4,900.00 430,000.00 97.67 % 850,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 80,080.00 58,850.00 -57.52 % 25,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 156,000.00 165,000.00 -3.03 % 160,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 28,210.00 37,670.00 32.73 % 50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 269,190.00 691,520.00 1,085,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 456,949.00 530,900.00 -36.9 % 335,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 83,700.00 60,000.00 116.67 % 130,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 0.00 0.00 600.00 0.00 0 % 0

(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมพูนความรู้ 
พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้
นําชุมชน และบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ก่อสร้างอ่างล้างจานบริเวณข้างอาคาร
สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีต่างๆ 0.00 0.00 449,305.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติงาน รัฐพิธีต่างๆ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
อบต.หินเหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

0.00 0.00 0.00 20,000.00 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 1,285,159.40 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 0.00 0.00 0.00 400.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชน พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีเกียวข้อง
ต่างๆ

0.00 0.00 23,600.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 292,010.00 160,000.00 43.75 % 230,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(หน่วยตรวจสอบภายใน ) 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้าง
หลักหมุดทีดิน 0.00 0.00 35,200.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้าง
หลักหมุดทีดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายก อบต.หิน
เหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาอบรมเพือ
เพิมศักยภาพผู้นําท้องถิน ผู้นํา พนักงาน
ส่วนตําบล

0.00 0.00 0.00 179,091.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 1,194,000.00 -100 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 16,674.81 100,000.00 -30 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 2,643,198.21 2,414,391.00 3,145,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 314,738.00 383,509.00 -21.77 % 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 49,350.00 80,000.00 -25 % 60,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 60 % 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 145,455.00 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 27,000.00 -62.96 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 96,960.00 200,000.00 -75 % 50,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 23,807.00 203,025.00 -95.07 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 630,310.00 1,178,534.00 740,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 722,898.91 755,000.00 27.15 % 960,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 20,702.36 30,000.00 33.33 % 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 38,582.00 20,000.00 -50 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 56,335.50 25,000.00 140 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 838,518.77 830,000.00 1,070,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 4,381,216.98 5,114,445.00 6,040,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเก้าอีจํานวน 7 ตัว 0.00 0.00 0.00 58,075.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะรองกราบ 
จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง มี
บบฟอกอากาศขนาด 18000 บีทียู 0.00 0.00 0.00 84,000.00 -100 % 0
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จัดซือชุดรับแขกสําหรับหอประชุม 0.00 0.00 0.00 38,700.00 -100 % 0

จัดซือชุดรับแขกห้องนายก อบต. 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพือใช้ในงาน
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีจํานวน 1 ชุด 
สําหรับรองปลัด อบต. 0.00 0.00 0.00 18,500.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีจํานวน 2 ชุด
สําหรับฝ่ายบริหารทัวไป สําหรับฝ่าย
นโบายและแผน

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะไม้พร้อมเก้าอีสําหรับห้อง
ประชุม อบต.หินเหล็กไฟ 0.00 0.00 198,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี. 
เกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน 0.00 0.00 37,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อเหวียง 
จํานวน 2 เครือง 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแฟลชกล้องถ่ายรูป 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 19,200.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับ
งานประมวลผล 0.00 0.00 105,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ตสําหรับ
งานประมวลผล จํานวน4เครือง 0.00 0.00 0.00 84,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ multifunction แบบ
ฉีดหมึก [ inkjet ] 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED 
ขาว-ดํา 1เครือง 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิด แอลอีดี 
ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด เอ 3 0.00 0.00 53,000.00 0.00 0 % 0
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จัดซือเครืองสํารองไฟจํานวน 2 เครือง 0.00 0.00 0.00 11,600.00 -100 % 0

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 29,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเครืองอัดถุงพลาสติก 0.00 0.00 0.00 4,900.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 77,621.82 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 508,221.82 548,775.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายนํา
พร้อมตะแกรงเหล็กแบบเปิดบ่อพัก 0.00 0.00 0.00 443,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องนํา 0.00 0.00 0.00 329,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง
ป้องกันฯ 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายนําพร้อมตระ
แกรงเหล็กปิดบ่อพักและบ่อบําบัด ทัง อบ
ต.

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการเทคอลกรีตเสริมเหล็กด้านหน้า
หอประชุมและด้านหน้าหอถังประปาของ
อบต.หินเหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 322,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,664,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 508,221.82 2,212,775.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 0.00 13,591,534.80 16,598,540.00 17,320,380
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งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 930,458.00 1,611,500.00 14.8 % 1,850,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 12,870.00 8,500.00 -41.18 % 5,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 653,800.00 939,000.00 9.05 % 1,023,960

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 106,020.00 133,000.00 12.78 % 150,000

เงินอืนๆ 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,837,548.00 2,826,400.00 3,163,360

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,837,548.00 2,826,400.00 3,163,360

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -10 % 270,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 72,790.00 22,000.00 -9.09 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 106,800.00 132,000.00 13.64 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 34,140.00 42,000.00 19.05 % 50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 213,730.00 496,000.00 490,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 229,561.20 200,000.00 -50 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 950,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกอาณาจักร 0.00 0.00 102,000.00 0.00 0 % 0

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติ
ราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 42,889.14 78,000.00 -35.9 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 374,450.34 368,000.00 1,250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 54,513.00 132,000.00 -62.12 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 60,000.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 21,390.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 135,903.00 282,000.00 210,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -20 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 15,793.20 15,000.00 100 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 15,793.20 40,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 739,876.54 1,186,000.00 2,000,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24000 บีทียู 
จํานวน 1 เครือง

0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน 0.00 0.00 27,950.00 0.00 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 3 
ชุด ๆ ละ 9,000.00 บาท 0.00 0.00 0.00 27,000.00 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาชันเอกสาร ชนิด
เหล็กสูง 7 ชัน ขนาดกว้าง 3.00 ม. สูง 
2.50 เมตร จํานวน 6 อัน

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 27,950.00 210,000.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงกันห้องปฏิบัติงานกองคลัง
และเก็บเอกสารทางการเงิน 0.00 0.00 148,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 148,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 175,950.00 210,000.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 0.00 2,753,374.54 4,222,400.00 5,163,360

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 0.00 16,344,909.34 20,820,940.00 22,483,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจัดซืออุปกรณ์การปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 0.00 0.00 0.00 79,073.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีประจําศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา 0.00 0.00 327,600.00 0.00 100 % 329,400

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีประจําศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา 0.00 0.00 0.00 329,400.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งาน
ป้องกัน 0.00 0.00 12,000.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งาน
ป้องกัน 0.00 0.00 0.00 30,816.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานของ
ศูนย์ อปพร. 0.00 0.00 239,819.25 239,767.00 -74.98 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 33,160.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร. 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร. รุ่นที 
2 0.00 0.00 326,090.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมขออนุญาต
ใบพกพาวิทยุสือสาร จาก กสทช. 0.00 0.00 0.00 36,310.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 298,800.00 0.00 100 % 220,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการทบทวน อปพร. 
เพือเพิมเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที อป
พร.ประจําปี 2560

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิม
ศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ อปพร. องค์
การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
ประจําปี พ.ศ. 2560

0.00 0.00 0.00 233,964.00 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 370,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 1,237,469.25 1,534,330.00 749,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 8,322.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 12,400.00 21,000.00 19.05 % 25,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 38,316.00 0.00 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 16,850.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 70,000.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 109,782.00 0.00 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 5,890.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 261,560.00 121,000.00 245,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,499,029.25 1,655,330.00 994,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี เพือใช้ใน
การปฏิบัติงานทีศูนย์ อปพร. จํานวน 3 
ชุดๆละ 7,000 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี เพือใช้
ปฏิบัติงานในห้องป้องกัน จํานวน 3 ชุดๆ 
9,000 บาท

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือวิทยุสือสาร ชนิดมือถือ ขนาด 5 
วัตต์ จํานวน 20 เครือง ๆ ละ 7,500.00 
บาท

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือป้ายสามเหลียมหยุดตรวจ จํานวน 
8 ชุด 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 250,000.00 48,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 250,000.00 48,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 1,499,029.25 1,905,330.00 1,042,400
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ

0.00 0.00 0.00 40,880.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  เช่น  เทศกาล
          ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

0.00 0.00 18,720.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  
เช่น  เทศกาลปีใหม่    เทศกาลสงกรานต์ 
เป็นต้น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองอัคคีภัยในชุมชนในพืนที
ตําบลหินเหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองอัคคีภัยในชุมชนในพืนที
ตําบลหินเหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองอัคคีภัยในสถานศึกษา 0.00 0.00 67,200.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนนําและไฟป่า ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 231,150.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนนําและไฟป่า ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

0.00 0.00 238,500.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 34,050.00 27,190.00 267.78 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 358,470.00 349,220.00 200,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 542,930.00 503,000.00 -40.36 % 300,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 58,000.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 600,930.00 503,000.00 350,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 959,400.00 852,220.00 550,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 99,935.00 200,000.00 -75 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 99,935.00 200,000.00 50,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 99,935.00 200,000.00 50,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 1,059,335.00 1,052,220.00 600,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 2,558,364.25 2,957,550.00 1,642,400

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 556,136.00 1,657,840.00 20.92 % 2,004,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,800.00 -1.87 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 1,165,140.00 1,546,720.00 -0.18 % 1,543,920

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 159,140.00 279,620.00 -31.34 % 192,000

เงินอืนๆ 0.00 0.00 0.00 200.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,922,416.00 3,527,180.00 3,782,520

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,922,416.00 3,527,180.00 3,782,520
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 11,800.00 284,950.00 15.81 % 330,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 11,800.00 284,950.00 350,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 139,150.00 379,700.00 95.42 % 742,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 83,734.00 105,500.00 -5.21 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 22,272.56 50,000.00 20 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 245,156.56 535,200.00 902,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 42,011.00 132,500.00 -62.26 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 3,493.00 0.00 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 25,690.00 25,000.00 20 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 15,264.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 58,000.00 40,000.00 25 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 5,790.00 0.00 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 19,965.00 20,000.00 25 % 25,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 1,365.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 171,578.00 257,500.00 203,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 19,260.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 19,260.00 30,000.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 447,794.56 1,107,650.00 1,480,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0.00 0.00 41,810.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอลความ
ละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิว 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองเคลือบบัตรสําหรับ ศพด
.อนุบาลหัวหิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จํานวน 
4 เครือง

0.00 0.00 112,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล    หินเหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้วางเอกสาร 4 ชัน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

จัดซือโต๊ะพับสําหรับให้เด็กทํากิจกรรม
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะหมู่บูชาสําหรับ ศพด. อนุบาล
หัวหิน 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

จัดซือโต๊ะหินอ่อน 0.00 0.00 0.00 10,500.00 -100 % 0

จัดซือพัดลมติดผนังพร้อมติดตังให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

จัดซือพัดลมติดผนังพร้อมติดตังให้กับ
ศูนย์อนุบาลหัวหิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

จัดซือพัดลมอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0
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ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล หินเหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียงลําโพง พร้อมเครืองเล่น
และอุปกรณ์ 0.00 0.00 29,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 
จํานวน 1 เครือง

0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,000

จัดซือโทรทัศน์ แอลอีดี สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 0.00 0.00 7,990.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 27,935.00 40,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 321,235.00 282,500.00 116,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 321,235.00 282,500.00 116,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 82,845.87 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 82,845.87 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 82,845.87 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 0.00 2,774,291.43 4,917,330.00 5,378,520

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา
สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน 0.00 0.00 63,460.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.หินเหล็กไฟ

0.00 0.00 10,780.00 0.00 0 % 0

(3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและ
ศึกษาดูงาน

0.00 0.00 33,835.00 0.00 0 % 0

(4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 7,535.00 0.00 0 % 0

(5) โครงการอบรมส่งเสริมการศึกษาใน
อนาคต 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0

(6) โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่ง
เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์
เยาวชน

0.00 0.00 5,477.00 0.00 0 % 0

(8)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 1,158,240.00 0.00 0 % 0

ครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 1,657,200.00 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียม
ความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความ
พร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่ง
เสริม/พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  15:37:38 หน้า : 17/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่ง
เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์
เยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่ง
เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000

โครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญา
ให้เด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -70 % 1,500

โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้าง
ปัญญาให้เด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทาง
การศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงาน

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทาง
การศึกษา/และศึกษาดูงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสําคัญ
ทางการศึกษา เพือพัฒนาและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสําคัญ
ทางการศึกษาให้กับเด็กในระดับปฐมวัย
และประชาชน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,964,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 1,280,727.00 1,789,200.00 2,175,500

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 2,199,089.34 2,590,000.00 10.98 % 2,874,300

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 2,199,089.34 2,590,000.00 2,874,300

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 3,479,816.34 4,379,200.00 5,049,800
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งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน 0.00 0.00 253,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างหลังคาพร้อมปรับพืนบริเวณทีตัง
เครืองสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองซอ

0.00 0.00 202,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนําเด็กพร้อม
หลังคาให้กับศูนย์นาสําหรับเด็กอนุบาล
หัวหิน

0.00 0.00 0.00 283,800.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน
พร้อมหลังคาให้กับศูนย์นาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน

0.00 0.00 0.00 89,300.00 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาปรับพืนเทคอนกรีต
บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
คร้า

0.00 0.00 0.00 33,400.00 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาปรับพืนเทคอนกรีต
บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ซอ

0.00 0.00 0.00 16,900.00 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาเปลียนสุขภัณฑ์สําหรับ
เด็กและปรับพืนห้องนําให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองคร้า

0.00 0.00 0.00 15,200.00 -100 % 0

จ้างเหมาจัดทําซุ้มถวายพระพรบริเวณ
ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน

0.00 0.00 0.00 22,200.00 -100 % 0

จ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารพร้อมหลังคา สําหรับ ศพด
.อนุบาลหัวหิน

0.00 0.00 0.00 25,800.00 -100 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน 0.00 0.00 394,000.00 0.00 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้าแปรง
ฟันพร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
หนองคร้า

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองตะเภา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,400,000

ค่าจ้างเหมาติดตังประตูม้วน เปิด-ปิด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง 0.00 0.00 0.00 59,600.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(1)ก่อสร้างหลังคาและปรับพืนสนามเด็ก
เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง 0.00 0.00 158,000.00 0.00 0 % 0

จ้างเหมาติดตังเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง
พร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน

0.00 0.00 78,600.00 0.00 0 % 0

ปรับพืนบริเวณทางเดินเข้าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 1,089,600.00 626,200.00 1,400,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,089,600.00 626,200.00 1,400,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 4,178,000.00 4,275,300.00 12.27 % 4,800,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 4,178,000.00 4,275,300.00 4,800,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 4,178,000.00 4,275,300.00 4,800,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 0.00 8,747,416.34 9,280,700.00 11,249,800

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 11,521,707.77 14,198,030.00 16,628,320

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 749,231.00 750,855.00 28.62 % 965,766
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 15,720.00 2,260.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 806,951.00 795,115.00 1,007,766

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 806,951.00 795,115.00 1,007,766

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 344,477.00 0.15 % 345,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 368,520.00 285,000.00 -3.51 % 275,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 3,740.00 1,870.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 411,260.00 631,347.00 620,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 597,383.65 946,667.00 -20.77 % 750,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
พัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 28,452.00 75.73 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 24,913.63 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 642,297.28 1,055,119.00 880,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 39,490.02 154,000.00 -67.53 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 298,210.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 14,980.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 352,680.02 202,000.00 98,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 2,698.54 4,000.00 -25 % 3,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 8,121.30 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 10,819.84 16,000.00 15,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,417,057.14 1,904,466.00 1,613,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีพักคอย 0.00 0.00 0.00 26,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าจัดซือครุภัณฑ์กีฬา  ประเภทเครือง
ออกกําลังกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 334,377.89 218,000.00 -54.13 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 380,377.89 244,000.00 400,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าก่อสร้างต่อเติมติดตังหลังคาหน้า
อาคารส่งเสริมสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 211,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 211,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 380,377.89 455,000.00 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 120,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 2,724,386.03 3,274,581.00 3,140,766

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 2,724,386.03 3,274,581.00 3,140,766

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 501,340.00 514,680.00 87.19 % 963,450

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 379,460.00 396,960.00 4.98 % 416,712

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 66,280.00 63,900.00 -20.92 % 50,532

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 947,080.00 975,540.00 1,472,694

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 947,080.00 975,540.00 1,472,694

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 76,804.00 -8.86 % 70,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 33,000.00 63,000.00 14.29 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 8,510.00 5,000.00 200 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 41,510.00 144,804.00 162,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 200 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 26,900.00 10,000.00 400 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0.00 0.00 59,900.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โรงเรียนผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 19,480.17 16,196.00 208.72 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 106,280.17 126,196.00 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 29,620.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 12,800.00 5,000.00 500 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 53,717.00 83,700.00 19.47 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 1,800.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 8,290.00 6,000.00 233.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 106,227.00 139,700.00 190,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 19,260.00 25,000.00 -20 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 19,260.00 25,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 273,277.17 435,700.00 502,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 * (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที๑ จํานวน๑ เครือง 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 23,000.00 22,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 23,000.00 22,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 1,243,357.17 1,433,240.00 1,974,694

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 1,243,357.17 1,433,240.00 1,974,694

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 2,509,373.00 2,485,448.00 0.45 % 2,496,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 360,937.00 360,000.00 0 % 360,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 2,870,310.00 2,845,448.00 2,856,600

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 2,870,310.00 2,845,448.00 2,856,600

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 9,991.00 10,000.00 20 % 12,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 34,105.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 74,030.93 99,500.00 -27.64 % 72,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 818,880.00 949,000.00 -16.75 % 790,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 30,000.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 198,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 1,165,006.93 1,123,500.00 939,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,165,006.93 1,123,500.00 939,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,500.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 20,500.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 4,035,316.93 3,989,448.00 3,795,600

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 199,880.00 468,000.00 -57.26 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 199,880.00 468,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 199,880.00 468,000.00 200,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการติดตังไฟฟ้าไหล่ทางสาธารณะ
ในหมู่บ้าน จํานวน 40 จุดหมู่ที 14 บ้าน
หนองสมอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 121,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 121,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 121,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 551,806.82 1,767,570.77 133.48 % 4,126,900

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 551,806.82 1,767,570.77 4,126,900

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 551,806.82 1,767,570.77 4,126,900

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 751,686.82 2,235,570.77 4,447,900

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 0.00 0.00 50,000.00 132,000.00 -62.12 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 50,000.00 132,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 50,000.00 132,000.00 50,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 0.00 50,000.00 132,000.00 50,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 4,837,003.75 6,357,018.77 8,293,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 0.00 0.00 27,840.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนสีเขียวคาร์บอน
ตํา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปรับปรุง
ทบทวนแก้ไขข้อบัญญัติด้านสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

ค่าใช้จ่ายดูงานเพือเพิมพูนความรู้ด้านส่ง
เสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ

0.00 0.00 0.00 330,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดําเนิน
กิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหินเหล็ก
ไฟ

0.00 0.00 0.00 69,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดําเนิน
กิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหินเหล็ก
ไฟ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ประชาคมเพือจัดทําแผนชุมชนและจัด
เก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผน 
พัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2561-2564)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมไทยเพือ
การค้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมอบเบเกอรี 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทํากรอบ
รูปโคลงลอย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพหัตถกรรม   หลักสูตร การทําเดคู
พาจบนสิงของเครืองใช้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว หลัก
สูตร ทําเสือยืดผ้าบาติก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  หลัก
สูตรกระเป๋าทําจากผ้า

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในตําบลหินเหล็กไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศูนย์ฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการในตําบล
หินเหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพือเอาชนะยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการดําเนินกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนในตําบลหินเหล็กไฟเพือเป็นการ
ส่งเสริมบทบาทของสภาเด็กและเยาวชน
ในตําบล

0.00 0.00 27,600.00 0.00 0 % 0

โครงการดูงานเพือเพิมพูนความรู้ด้าน
การใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สูงอายุ 0.00 0.00 332,380.00 0.00 0 % 0

โครงการประชาคมเพือจัดทําแผนชุมชน
และจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

0.00 0.00 34,072.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน หลัก
สูตรเทคนิคการย้อมผ้า

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลัก
สูตรขนมไทยเพือการค้า 0.00 0.00 19,980.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพศิลปกรรม หลัก
สูตร การทําดอกไม้ประดิษฐ์ 0.00 0.00 29,750.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรม หลัก
สูตรแกะสลักผักและผลไม้ 0.00 0.00 19,500.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตําบลหิน
เหล็กไฟ 0.00 0.00 49,800.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์ฟืนฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็กไฟ 0.00 0.00 88,340.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะ
ยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 629,262.00 779,000.00 405,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 629,262.00 779,000.00 405,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 66.67 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 629,262.00 839,000.00 505,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 629,262.00 839,000.00 505,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯหรือค่าใช้
จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน

0.00 0.00 115,860.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนหรือกีฬานักเรียนในตําบลหิน
เหล็กไฟจํานวน

0.00 0.00 46,910.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่ง
ขัน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติ
ราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน 
ๆ

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 162,770.00 200,000.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 162,770.00 200,000.00 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 162,770.00 200,000.00 200,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการจัดกิจกรรมซึงเป็นวันสําคัญ
ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาข
บูชา เป็นต้น

0.00 0.00 2,712.00 0.00 0 % 0

(2) โครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 0.00 0.00 16,540.00 0.00 0 % 0

(3) โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 0.00 0.00 3,525.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมซึงเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมซึงเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา   
              วันอาสาฬหบูชา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 100.00 49,900 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 233.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 22,777.00 4,600.00 75,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 22,777.00 4,600.00 75,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 0.00 22,777.00 4,600.00 75,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
ส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 124,500.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ
ส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่อง
เทียว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 124,500.00 120,000.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 124,500.00 120,000.00 150,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 124,500.00 120,000.00 150,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 310,047.00 324,600.00 425,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,004,322.00 1,225,605.08 18.01 % 1,446,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 11,870.00 1,890.00 1,169.84 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 80,700.00 85,200.00 0 % 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 404,440.00 367,060.00 12.49 % 412,920

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 48,000.00 66,000.00 9.09 % 72,000

เงินอืนๆ 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,616,532.00 1,812,955.08 2,107,600

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,616,532.00 1,812,955.08 2,107,600

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  15:37:39 หน้า : 32/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -10.93 % 124,700

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 12,500.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 42,000.00 194,500.00 191,700

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 133,800.00 279,930.00 15.74 % 324,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 14,580.00 35,190.00 98.92 % 70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 20,147.14 552,400.00 -54.74 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 168,527.14 867,520.00 644,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 33,671.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 -20 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 2,500.00 2,000.00 800 % 18,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 300,771.00 280,000.00 -28.57 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 456,942.00 462,000.00 398,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 19,260.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 19,260.00 20,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 686,729.14 1,544,020.00 1,253,700
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร จํานวน 2 ตู้ 0.00 0.00 9,800.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 900,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซือล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดซือล้อวัดระยะทาง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ กว้าง 13 
มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร จํานวน 1 อัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 32,192.71 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 41,992.71 910,000.00 35,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ขยายประตูรัวทางเข้าทีทําการ อบต.หิน
เหล็กไฟ 0.00 0.00 77,400.00 0.00 0 % 0

ต่อเติมรัวด้านหลังทีทําการ อบต.หิน
เหล็กไฟ 0.00 0.00 26,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 104,200.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 146,192.71 910,000.00 35,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 2,449,453.85 4,266,975.08 3,396,300

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
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งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่างานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านหนองนกน้อย 0.00 0.00 0.00 920,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างห้องนําและปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 6 
บ้านหนองซอ

0.00 0.00 0.00 890,000.00 -100 % 0

ค่างานต่อเติมอาคารกองช่างและกอง
สวัสดิการฯ หมู่ที 4 บ้านหนองตะเภา 0.00 0.00 0.00 380,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยป้าใบ หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,400

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที 
11 บ้านตอเกตุ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 445,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8 หมู่ที 11 บ้านตอเกตุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 405,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยขุนสงคราม หมู่ที 1 บ้านหนอง
ขอน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 652,400

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเจริญ หมู่ที 15 บ้านหนองขอน
เหนือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 659,500

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพรสวรรค์ 2 หมู่ที 4 บ้าน
หนองตะเภา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 900,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยไร่แลนด์ 4 เชือมซอยไร่แลนด์ 
5  หมู่ที 9 บ้านขอนทอง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,050,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยศิริกิจ หมู่ที 15 บ้านหนอง
ขอนเหนือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 389,300

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสัมพันธวงศ์   หมู่ที 3 บ้าน
หนองนกน้อย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,050,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสารวัตรอาธร หมู่ที 6 บ้าน
หนองซอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 727,900

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต     ซอยสามพันนาม – หนอง
คร้า  หมู่ที 12 บ้านสามพันนาม

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 747,400

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเต็ม
เปียม หมู่ที 1 บ้านหนองขอน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 403,600

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยสุด
ใจ หมู่ที 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 92,200

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยปาริฉัตร หมู่ที 14 บ้าน
หนองสมอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 929,000

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อม
บ่อพัก ซอยมัชวงศ์  หมู่ที 10 บ้านหนอง
ขอนใต้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 227,100

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม - 
สวนสัตว์  หมู่ที 10  บ้านหนองขอนใต้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 822,600

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ซอย 3  พร้อมวางท่อ  หมู่ที 5 บ้าน
หนองคร้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 274,900

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญสดชืน หมู่
ที 10 บ้านหนองขอนใต้ ตําบลหินเหล็ก
ไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0.00 0.00 298,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพอเพียง หมู่ที 
14 ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0.00 0.00 121,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉํา
ชืน (ช่วงที2) ต่อจ่กโครงการเดิม ปี 59 
หมู่ที 15 บ้านหนองขอนเหนือ

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
รุ่งโรจน์ หมู่ที 4 บ้านหนองตะเภา 0.00 0.00 787,000.00 0.00 0 % 0
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่
วิรัตน์ 2 (ต่อจากโครงการเดิมปี59) หมู่ที 
15 บ้านหนองขอนเหนือ

0.00 0.00 98,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างถนนลูกรังรอบทีสาธารณะ(ทุ่ง
เคล็ด) หมู่ที 12 บ้านสามพันนาม ตําบล
หินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

0.00 0.00 770,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้าง
หอประชุม อบต.หินเหล็กไฟ 0.00 0.00 344,000.00 0.00 0 % 0

ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ฉําชืน หมู่ที 15 บ้านหนองขอนเหนือ 0.00 0.00 480,100.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที 11 บ้าน
ตอเกตุ

0.00 0.00 0.00 290,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 10 (ราษฎร) (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า

0.00 0.00 0.00 166,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิมปี 59)  หมู่ที 
11 บ้านตอเกตุ

0.00 0.00 0.00 702,670.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยกันเอียม หมู่ที 7 บ้านหนองเหียง 0.00 0.00 0.00 213,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแจ่มใสพัฒนา (ต่อจากโครงการเดิม) 0.00 0.00 0.00 111,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่ที 13 บ้านโชค
พัฒนา

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยตาสุข  หมู่ที 4 บ้านหนองตะเภา 0.00 0.00 0.00 950,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยไทปัน หมู่ที 7 บ้านหนองเหียง 0.00 0.00 0.00 325,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบุญธรรม  หมู่ที 7 บ้านหนองเหียง 0.00 0.00 0.00 349,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยพวงพยอม  หมู่ที 10 บ้านหนองขอน
ใต้

0.00 0.00 0.00 210,000.00 -100 % 0
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ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยสันติสุข 5  หมู่ที 10 บ้านหนองขอน
ใต้

0.00 0.00 0.00 170,891.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที 11 
บ้านตอเกตุ

0.00 0.00 886,000.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยจันทอง หมู่ที 1 บ้านหนองขอน 0.00 0.00 0.00 379,500.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยฉําชืน หมู่ที 15 บ้านหนองขอน
เหนือ

0.00 0.00 542,000.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยดีเด่น 2 หมู่ที 6 บ้านหนองซอ 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทรัพย์เพิมสุข หมู่ที15 บ้านหนอง
ขอนเหนือ

0.00 0.00 256,000.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านยายก๊วย หมู่ที 16 บ้านหนองตา
แววพัฒนา

0.00 0.00 898,000.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลอยสว่าง หมู่ที 2 บ้านวังโบสถ์ 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพิมพ์น้อย (ต่อจากโครงการเดิมปี 
58 ) หมู่ที 1 บ้านหนองขอน

0.00 0.00 898,000.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยมนัส หมู่ที 16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา

0.00 0.00 0.00 672,800.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยายคราม (ต่อจากจ่ายขาดเงินสะสม
ปี60) หมู่ที 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรุ่งโรจน์ (ต่อจากโครงการเดิมปี 59) 
หมู่ที 4 บ้านหนองตะเภา

0.00 0.00 0.00 49,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยไร่วิรัตน์ 2 หมู่ที 15 บ้านหนองขอน
เหนือ

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0
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ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังโบสถ์เชือมสามพันนาม หมู่ที 2 
บ้านวังโบสถ์

0.00 0.00 0.00 998,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสันติสุข (ต่อจากจ่ายขาดเงินสะสม
ปี60) หมู่ที 10 บ้านหนองขอนใต้

0.00 0.00 0.00 249,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสันติสุข 6 หมู่ที 10 บ้านหนองขอน
ใต้

0.00 0.00 0.00 318,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสัมพันธ์วงศ์ หมู่ที 3 บ้านหนองนก
น้อย

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังวัดนิโครฯ (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที 1 บ้านหนองขอน

0.00 0.00 0.00 473,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ซอย 2 ไร่ชวาทอง หมู่ที 8 
บ้านหนองเสือดํา

0.00 0.00 0.00 719,400.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย 3 หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า 0.00 0.00 669,600.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยโชคพัฒนา 1 เชือมต่อซอย
พัฒนา 1 (ต่อจากโครงการเดิมปี 58 ) 
หมู่ที 13 บ้านโชคพัฒนา

0.00 0.00 592,898.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยสันติสุข (ต่อจากเดิม) หมู่ที 
10 บ้านหนองขอนใต้

0.00 0.00 690,000.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยลุงเล็ก หมู่
ที 12 บ้านสามพันนาม 0.00 0.00 84,450.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อลอด
เหลียม คสล. ซอยหนองวงเดือน  หมู่ที 
14 บ้านหนองสมอ

0.00 0.00 0.00 1,137,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กช่วงรอยต่อหมู่ 5 กับไร่ใหม่พัฒนา 
หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า

0.00 0.00 0.00 834,000.00 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 
ชัน หมู่ที 9 บ้านขอนทอง 0.00 0.00 1,925,100.00 0.00 0 % 0
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ค่างานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยฮิลตัน - หม่อนไหม หมู่ที 
7 บ้านหนองเหียง

0.00 0.00 440,923.00 0.00 0 % 0

ค่างานปรับปรุงลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์
ไฟสนาม หมู่ที 14 บ้านหนองสมอ 0.00 0.00 748,500.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา คสล. ซอยหลัง
วัดหนองขอน หมู่ที 15 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างซอยหม่อนไหม
สมเด็จฯ หมู่ที 14 บ้านหนองสมอ 0.00 0.00 378,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 13,183,571.00 13,577,261.00 10,176,300

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 13,183,571.00 13,577,261.00 10,176,300

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 13,183,571.00 13,577,261.00 10,176,300

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 15,633,024.85 17,844,236.08 13,572,600

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 282,788.00 291,420.00 71.03 % 498,420

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 33,419.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 455,460.00 471,360.00 3.25 % 486,684

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 68,925.00 69,430.00 29.63 % 90,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 840,592.00 874,210.00 1,117,104

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 840,592.00 874,210.00 1,117,104

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 106,906.00 20.04 % 128,325

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 16.67 % 42,000
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 36,000.00 142,906.00 170,325

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 58,800.00 -31.97 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึด
แนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการแปลงสาธิตการเกษตรผสม
ผสานโดยยึดแนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักและ
ปุ๋ยนําหมักเพือใช้ในการเกษตร

0.00 0.00 61,776.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 400 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
การขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดในเขตพืนที
ตําบลหินเหล็กไฟ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เพือ
จ่ายในโครงการค่าลงทะบียนอบรมสัมนา
ของกองส่งเสริมการเกษตร เป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ

0.00 0.00 42,856.00 0.00 0 % 0
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ตรวจสอบสภาพดินในพืนทีการเกษตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

0.00 0.00 0.00 195,000.00 -100 % 0

หมู่บ้านเศรษฐกิจพิเพียง 0.00 0.00 99,910.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 4,200.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 208,742.00 473,800.00 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 7,981.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 9,995.00 80,000.00 -75 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 14,300.00 39.86 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 14,820.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 6,000.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 63,695.00 138,675.00 -27.89 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 17,350.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 119,841.00 332,975.00 265,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 8,206.90 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 8,206.90 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 372,789.90 959,681.00 785,325

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการจัดซือตู้จัดเก็บเอกสาร จํานวน 
1 ตู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี 
จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือแผงสแตนเลสพร้อมติดตังสําหรับ
รถยนย์ต์ส่วนกลางกองส่งเสริมการ
เกษตร

0.00 0.00 0.00 5,700.00 -100 % 0

จัดซือรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ส่วนกลาง 
ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน 0.00 0.00 487,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด 22นิว จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 10,200.00 -100 % 0

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 
2 เครือง 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 5,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 500,700.00 47,900.00 40,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

ค่าถมดิน เพือจ่ายเป็นค่าถมดิน ระยะทาง 
500 เมตร กว้าง3 เมตร พร้อมวางท่อ 
0.40เมตร จํานวน 2จุด ปรากฎในแผน
งานการดกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

0.00 0.00 0.00 81,700.00 -100 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

จ้างเหมาดัดแปลงต่อเติมเรือนเพาะชํา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 111,700.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 500,700.00 159,600.00 40,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 1,714,081.90 1,993,491.00 1,942,429
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการปลูกต้นไม้ม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระ
บรมราชินีนาถฯ

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -25 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือง
มาจากพระราชดําริ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือง
มาจากพระราชดําริ 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0 % 0

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ 0.00 0.00 89,950.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 91,550.00 70,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 91,550.00 70,000.00 60,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 91,550.00 70,000.00 60,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 1,805,631.90 2,063,491.00 2,002,429

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่างานก่อสร้างระบบกรองนําประปา
พร้อมอุปกรณ์ หมูที 12 บ้านสามพันนาม 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0
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ค่างานก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์  หมู่ที 3 บ้านหนองนกน้อย 0.00 0.00 749,000.00 0.00 0 % 0

ค่างานก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์  หมู่ที 8 บ้านหนองเสือดํา 0.00 0.00 579,000.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซอย
หลังโรงเรียนหนองเหียง  หมู่ที 7 บ้าน
หนองเหียง

0.00 0.00 79,000.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ในหมู่
บ้าน  หมู่ที 12  บ้านสามพันนาม 0.00 0.00 354,500.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ในหมู่
บ้าน  หมู่ที 2 บ้านวังโบสถ์ 0.00 0.00 202,400.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ
พร้อมติดตังอุปกรณ์ (หน้าบ้านลุงสวาท) 
หมู่ที 2 บ้านวังโบสถ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 657,900

โครงการเปลียนหอถังทรงแชมเปญ ซอย
ร่วมพัฒนา หมู่ที 13 บ้านโชคพัฒนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 592,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่างานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 6 นิว พร้อมอุปกรณ์ และก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านเป็นโครงเหล็ก ซอย
อํานวยผล 4 หมู่ที 9 บ้านขอนทอง

0.00 0.00 0.00 496,603.15 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตังถังกรอง
สนิมเหล็กและเจาะบ่อบาดาล

0.00 0.00 785,000.00 0.00 0 % 0

ขยายเขตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์
ภายในหมู่บ้าน(ต่อจากโครงการเดิมปี 
2559) หมู่ที 12 บ้านสามพันนาม

0.00 0.00 263,900.00 0.00 0 % 0

ค่างานขยายเขตวางท่อประปา ซอยทาง
เข้าหมู่บ้านหนองซอ หมู่ที 6 บ้านหนอง
ซอ

0.00 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมหอถังทรง
แชมเปญพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 3,012,800.00 736,603.15 1,279,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 3,012,800.00 736,603.15 1,279,900

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 395,065.00 0.00 100 % 800,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 395,065.00 0.00 800,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 395,065.00 0.00 800,000

รวมงานกิจการประปา 0.00 0.00 3,407,865.00 736,603.15 2,079,900

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 0.00 3,407,865.00 736,603.15 2,079,900

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 369,932.00 456,700.00 5.19 % 480,420

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 9,770,400.00 4.83 % 10,242,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 2,371,200.00 -29.15 % 1,680,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 0.00 60,000.00 66,000.00 9.09 % 72,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 1,873,152.80 1,897,750.00 -21.04 % 1,498,540

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 14.29 % 400,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 560,000.00 582,180.00 4.44 % 608,010

รวมงบกลาง 0.00 0.00 3,213,084.80 15,494,230.00 14,980,970

รวมงบกลาง 0.00 0.00 3,213,084.80 15,494,230.00 14,980,970

รวมงบกลาง 0.00 0.00 3,213,084.80 15,494,230.00 14,980,970

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 3,213,084.80 15,494,230.00 14,980,970

รวมทุกแผนงาน 0.00 0.00 64,228,643.86 86,343,520.00 87,729,319
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอ หัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 87,729,319 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 17,320,380 บาท
งบบุคลากร รวม 11,280,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,768,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 556,320 บาท

ตังไว้ 556,320 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก/รอง
นายก องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ดังนี     
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  อัตราเดือนละ 22,080 บาท   
  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  2  ราย   
อัตราเดือนละ 12,140  บาท      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2557     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท
ตังไว้ 48,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  
 และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ดังนี  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   อัตราเดือนละ 2,000 บาท  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  2  ราย 
อัตราเดือนละ 2,000  บาท   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายองค์การ บริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ( ฉบับที 2
 ) พ.ศ. 2557  
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท
ตังไว้ 48,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และรองนายกองค์การบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ดังนี     
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  อัตราเดือนละ 2,000 บาท     

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  2 ราย อัตราเดือน
ละ 2,000 บาท     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป     
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2557     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 95,040 บาท

ตังไว้ 95,040 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป                         
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ( ฉบับที 2 ) พ.ศ
. 2557     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,925,960 บาท
ตังไว้ 2,925,960 บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต.,รอง
ประธานสภาอบต.และสมาชิกสภา อบต. ดังนี     
ประธานสภา อบต.  อัตราเดือนละ 12,140 บาท   
รองประธานสภา อบต.  อัตราเดือนละ 9,930 บาท   
สมาชิกสภา อบต.  จํานวน  30  ราย อัตราเดือนละ  7,920  บาท     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2557     

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 95,040 บาท
ตังไว้ 95,040 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ      
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป     
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2557     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,512,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,584,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 13  อัตรา    
จํานวน 4,254,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  330,000
  บาท                  ( หน่วยตรวจสอบภายใน )      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป     
        ตามหนังสือที มท. 0809.3/ ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559   
เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และ
ประกาศ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,660 บาท
ตังไว้ 6,660 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเพือจ่าย
เป็นค่าเงินเพิมตามคุณวุฒิให้กับพนักงาน ส่วนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป     
        ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม การครองชีพชัว
คราว  ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 18 มิถุนายน 2558     
        ตามหนังสือที มท. 0809.3/ ว 1372 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2558     
 
เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง     
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว(ฉบับที 2)     
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 254,400 บาท
ตังไว้ 254,400 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ  หัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และหัวหน้าฝ่าย
อํานวยการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป     
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง  
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ( ฉบับท1ี0 ) ประกาศ ณ วันที 22
 ธันวาคม 2558   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข  
เกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2559
 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับ  
อัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน)ประกาศ ณ วันที 4 พฤษภาคม 2559  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,208,240 บาท
ตังไว้ 2,208,240 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 16 อัตรา ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง ( ฉบับที 3
) ประกาศ ณ วันที  10 กรกฏาคม พ.ศ.2557     
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง ( ฉบับที 3)  
ประกาศ ณ วันที  10 กรกฏาคม พ.ศ.2557  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท
ตังไว้ 240,000  บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป 
ตามหนังสือสังการ ดังนี     
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 17  มิถุนายน 2558  

เงินอืนๆ จํานวน 218,400 บาท
ตังไว้ 218,400 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ      
และหัวหน้าสํานักงานปลัด  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป     
     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  ตาม
ระเบียบ  ดังนี     
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง     
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ( ฉบับที 10 )ประกาศ ณ วันที 22
 ธันวาคม 2558     
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งบดําเนินงาน รวม 6,040,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,085,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 850,000 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)      
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ   (เงินรางวัลประจําปี)   
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไปของสํานักงานปลัด  
 ตังไว้ 800,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป ข้อ (1) ,(3) ตามระเบียบ กฎหมาย  หนังสือสังการ ดังนี  
1.ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559
 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ  
หลักเกณฑ์ เงือนไข และกําหนดวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจําปี  
2.ตามหนังสือที มท 0809.3/ว283 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรืองมาตรฐาน  
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน ( ฉบับที 6) และประกาศ  ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตรา
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน ( ฉบับที 5)  
(2) ค่าตอบแทนให้กับบุคคลทีให้รับแต่งตังเป็นกรรมการสอบคัดเลือก
กรรมการสอบวินัยหรือ  
ทีเกียวข้องกับการบริหารงานบุคคล      
ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลทีให้รับแต่งตัง
เป็นกรรมการสอบวินัยหรือที  
เกียวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป    
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบ
สวนทางวินัยข้าราชการ   
(3) ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  
 (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบลของ (หน่วยตรวจสอบภาย
ใน) องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป   งานบริหารทัวไป  
1.ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559
 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ  
หลักเกณฑ์ เงือนไข และกําหนดวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  
2.ตามหนังสือที มท 0809.3/ว283 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรืองมาตรฐาน  
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน ( ฉบับที 6) และประกาศ  
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอืน ( ฉบับที 5)  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
(1)ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฎิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป  ตามหนังสือสังการ  ดังนี     
(2) ตังไว้ 5,000บาท  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
(หน่วยตรวจสอบภายใน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป     
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559     
2.ตามหนังสือด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว2409 ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
พ.ศ.2558     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 160,000 บาท
ตังไว้ 160,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ตามสิทธิทีจะได้รับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป      ตามระเบียบ  ดังนี     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ.2551  
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548  
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ( ฉบับที 3 ) พ.ศ.2558  
2.ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12 ตุลาคม 2559
 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน  
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป              ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  
พ.ศ.2541  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 ธันวาคม2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุง  
การศึกษาและค่าเล่าเรียน  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  
(ฉบับที 3) พ.ศ.2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559   
เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  
เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร  
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ค่าใช้สอย รวม 3,145,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 335,000 บาท

 (1)  ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่  
ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ทาง
วิทยุ , โทรทัศน์,หรือสิงตีพิมพ์ต่างๆ วีดีทัศน์ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถืนสีปี
พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ที4  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 228  
(2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน อบต.หินเหล็กไฟ  
ตังไว้ 50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลการดําเนิน
งาน อบต.หินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 228  
(3) ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ   
ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่นกิจกรรมของอบต.กิจกรรมปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระ
มหากษัตริย์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ การเผยแพร่ให้ความรู้ด้าน  
ประชาธิปไตย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การรณรงค์
แก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล และกิจกรรมส่งเสริมด้าน
การท่องเทียว ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 ) ยุทธศาสตร์ที4  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 229  
(4)ค่าจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.  2561-
2564 ) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 233  
(5) ค่าใช้จ่ายในการเช่าพืนทีเว็ปไซต์รายเดือน และค่าจดทะเบียนโดเบน
เมนรายปี ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเช่าพืนทีเว็ปไซด์
และค่าจดทะเบียนโดเบนเนมรายปี ของ อบต.หินเหล็กไฟ (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหาร  หน้า 232  
(6) ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ   
ตังไว้ 40,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 228  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป   
 (หน่วยตรวจสอบภายใน )  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ตัง
ไว้ 5,000 บาท  
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ) หน้า 234  
ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541   
เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมาย ดังนี  
1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541  
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า  
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวม
ถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ฯลฯ  
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 บาท
(1) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการคณะ
อนุกรรมการ   
ทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมายหรือตามระเบียบหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการ  
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ใน
ค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายเท่าที  
จ่ายจริงและให้แนบบัญชีรายชือจํานวนบุคคลและรายงานการประชุมเพือ
ใช้เป็นหลักฐานประกอบ  
การเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  
ตังไว้ 80,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
หรือคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 )ยุทธศาสตร์ที4   ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 224  
(2)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล    
ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ปีงบประมาณทีผ่าน
มา ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้  
เงินสะสม เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ ดังนี ในปีงบ
ประมาณ 2559 มียอดรับจริง  
60,443,807.25 คํานวณได้ ดังนี  
60,443,807.25  x  1/100 = 603,438.07 บาท ให้เบิกจ่ายได้ภายใน
วงเงินงบประมาณที  
ประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตามอัตราทีเกิดขึนจริงโดยคํานึงถึง
ความจําเป็นและประหยัด  
และให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงมา
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน  
โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
ตังไว้ 50,000 บาท  เพือเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่าย  
ทีเกียวเนืองกับการรับรองรวมทัง ตรวจงานในการต้อนรับบุคคลคณะ
บุคคลทีมานิเทศงาน เยืยมชม หรือ   
ทัศนศึกษาดูงาน  ค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 )ยุทธศาสตร์ที4  ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 224  
ข้อ (1) และข้อ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการ ดังนี
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กร
กฏาคม 2548   
เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่
วนท้องถิน  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชน และบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 100,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา  เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ เครืองเขียน ค่าถ่ายเอกสาร   
ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  
สําหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. ผู้นํา พนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง และผู้ทีเกียวข้อง ฯลฯ  
 ตังไว้ 100,000  บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  
พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลงครังที 1  ตามหนังสือสังการ ดังนี   
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/4122 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2557 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที  
ท้องถินพ.ศ.2557  

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ อบต.หินเหล็กไฟ

จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.หินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานกฏหมายและคดี          
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 )ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า  225     
1)ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที 3
              ( พ.ศ.2560-2564 )     

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

จํานวน 40,000 บาท

ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป  
 ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 2128  ลงวัน
ที 31 กรกฏาคม  2557(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 )
ยุทธศาสตร์ที1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม หน้า 112  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 200,000 บาท
ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติตาม
วาระและในโอกาสต่าง ๆ  
เพือแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ฯลฯปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป    
 งานบริหารทัวไป ( แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564)หน้า 149  
ข้อ 5 ข้อ 6 ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา  
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559  
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
ตังไว้  200,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการวันสําคัญของทาง
ราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ฯลฯ การอํานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนทีเข้าร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ต่างๆ รวมทังจ่ายเป็นค่า พวงมาลา ช่อดอกไม้  ค่าพวงมาลัย กระเช้า
ดอกไม้ สําหรับร่วมพิธีการทีสําคัญของทางราชการร่วมกับหน่วย
งานราชการอืนตามวาระและโอกาส
ต่างๆ                                                                                  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไปงานบริหารทัวไป 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ) 
ยุทธศาสตร์ที1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม หน้า 149  
 ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ อืน ๆ 
ตามความจําเป็น   
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 230,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
ตังไว้ 200,000บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาฯลฯ ของผู้
บริหารท้องถิน  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน เลขานุการผู้บริหารท้องถิน    
สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 ) ยุทธศาสตร์ที4  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 222  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ( ฉบับที 3)พ.ศ.2559  
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล 
(หน่วยตรวจสอบภายใน )
        ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 )ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
การบริหาร  หน้า 233  
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน ( ฉบับที 3)พ.ศ.2559  

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักหมุดทีดิน จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้ 100,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบหลัก
หมุดรังวัดทีดินค่าหมุดทีดิน    
ค่าเจ้าหน้าทีรังวัด  และค่าธรรมเนียมเกียวกับการรังวัดทีดิน เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   
งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 ยุทธศาสตร์   
ด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 224   
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน หรือ
พิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบ  
เนือทีเกียวกับหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (ฉบับที2) พ.ศ.2558  
1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541  
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายก อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็ก
ไฟ

จํานวน 1,500,000 บาท

ตังไว้  1,500,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายก อบต
.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา   
อบต.หินเหล็กไฟ  ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง   
และกรณี คณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณี
อืน ๆ )อีกทังให้ความร่วมมือในการ  
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประขาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและ  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียน  
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ
สมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ สําหรับการจัดทําโครงการ    
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานกิจการสภา อบต. ( แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า  223  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตังว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้อง
ถินหรือผู้บริหารท้องถิน  
พ.ศ.2554  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที 15 กรกฏาคม 2559   
เรือง การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้ 150,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ใน
การฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ของผู้บริหารท้องถิน  ผู้ช่วยผู้บริหารท้อง
ถิน เลขานุการผู้บริหารท้องถิน   
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  บาท  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  
 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ที4  ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 222  
ข้อ (1),(2),(3) ตามระเบียบ ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ( ฉบับที 3)  
พ.ศ.2559  
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   
ตังไว้ 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมครังที 1   
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/4122 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2557   
        เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที   
ท้องถินพ.ศ.2557   

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   
ตังไว้ 30,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมครังที 1   
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/4122 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2557   
        เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที   
ท้องถินพ.ศ.2557   
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
(1)ตังไว้ 60,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน  
ได้ตามปกติกรณีเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรง ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี  
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ  
ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข 7462 ยีห้ออีซู
ซุ หมายเลขทะเบียน กฉ 5091  
 เครืองพิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์สําเนา เครืองปรับ
อากาศ เครืองโทรศัพท์  ตู้ โต๊ะฯลฯ  
      ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564 )  
      ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
หน้า 230  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
(2)ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน  
ได้ตามปกติ)  เช่นเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ ( หน่วย
ตรวจสอบภายใน )เป็นต้น   
       ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 )  
ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 234  
        หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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ค่าวัสดุ รวม 740,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

ตังไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีจําเป็นในการใช้งาน
สํานักงานต่าง ๆ ซึงมีลักษณะ   
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียน  
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นําดืม  ธง
ชาติ ธงสัญลักษณ์   
 วารสาร หนังสือพิมพ์   นิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือน หนังสือท้องถิน
ไทย หนังมือทางวิชาการ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 )  
         ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร   หน้า 225  ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
        เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่า แปรง ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก   
นํายาขัดพืน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564 )ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง  
 การบริหาร  หน้า 227  ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
  ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นในการใช้
งาน  เช่น ค้อน คีม จอบ สิว เลือย เสียม   
 นํามันทาไม้ สี  ทินเนอร์ แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป  
 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 226 ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
ตังไว้ 80,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีจําเป็นใน
การใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง  
 ยีห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข 7462, ยีห้ออีซูซุเลขทะเบียน กฉ 5091 รถ
จักรยานยนต์ เลขทะเบียน 5851  
 เช่น ไขควง ประแจ ถังนํามัน ไฟหน้า หม้อนํา กุญแจเลือน คีม
ล็อค แบตเตอรี  ยางรถยนต์   ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 )  
ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 226   
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อ มาสด้า เลข
ทะเบียน กข 7462      
 ยีห้ออีซูซุ เลขทะเบียน กฉ 5091 รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน  5851
  เช่น นํามันเบนซิน   นํามันดีเซล  นํามันเครือง ฯลฯ ตังไว้ 200,000
 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป      
(แผนพัฒนาท้องสีปี พ.ศ. 2561-2564 )ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 226 
ตามหนังสือสังการ ดังนี    
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558     
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559     
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย     
ตามงบประมาณ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์   
เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 )ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
หน้า 227  
   ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรมและอืนๆ  
ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 )ยุทธศาสตร์
ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 227  
    ตังไว้  10,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์โปรแกรม และอืน ๆ  
ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป(แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร หน้า 233  
    ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้  10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์ว
เปิดแก๊ส-ปิดแก๊ส ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป(แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 )   
ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 228  ตามหนังสือสังการ ดันี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,070,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 960,000 บาท

ตังไว้ 960,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล กิจการประปา  เสียงไร้สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง รวมทังที
อืนๆ ซึงอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ ไฟ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0815.3/ว
 252 ลงวันที 27 มิถุนายน 2560  
เรือง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล   
ปรากฏในแผนบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0815.3/ว
 252 ลงวันที 27 มิถุนายน 2560  
เรือง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ  
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้ 10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่า
ซือดวงตราไปรษณีย์    
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าลงทะเบียน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0815.3/ว
 252 ลงวันที 27 มิถุนายน 2560  
เรือง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้ 60,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต  การ์ด และค่าสือสารอืน ๆ   
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   สายเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมทัง
การจัดทําระบบเครือข่าย   
ภายใน ฯลฯ  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0815.3/ว
 252 ลงวันที 27 มิถุนายน 2560  
เรือง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ  

งานบริหารงานคลัง รวม 5,163,360 บาท
งบบุคลากร รวม 3,163,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,163,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,850,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลจํานวน 7 อัตรา
ตามหนังสือที มท. 0809.3/ ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559   
เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ  
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 5)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวเงินเพิมอืนๆ ตามทีกฎหมาย
กําหนด ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
การครองชีพชัวคราว ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 18 มิถุนายน 2558  
ตามหนังสือที มท. 0809.3/ ว 1372 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2558   
เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว(ฉบับที 2)  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง  
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ( ฉบับท1ี0 ) ประกาศ ณ วันที 22
 ธันวาคม 2558   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข  
เกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2559
 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับ  
อัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน)ประกาศ ณ วันที 4 พฤษภาคม 2559  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,023,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ , พนักงานจ้างทัว
ไปและคนงานทัวไปจํานวน 8 อัตรา
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง ( ฉบับที 3)  
ประกาศ ณ วันที  10 กรกฏาคม พ.ศ.2557  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมอืนๆ ตามทีกฎหมาย
กําหนด ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์  
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้รับเงินเพิม  
การครองชีพชัวคราว ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 17  มิถุนายน 2558  

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกอง
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง  
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ( ฉบับที 10 )ประกาศ ณ วันที 22
 ธันวาคม 2558  
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งบดําเนินงาน รวม 2,000,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 270,000 บาท

1.ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 250,000.00 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป และคนงานทัวไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถินให้ถือเป็นราย
จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
2. ประเภทค่าตอบแทนให้กับผู้แทนประชาคม ข้าราชการ หรือพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีได้รับการแต่งตังเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ จํานวน 20,000.00 บาทตามหนังสือ ที มท
.0808.4/            ว3652 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2553

1.ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559
 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ  
หลักเกณฑ์ เงือนไข และกําหนดวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะ  
เป็นเงินรางวัลประจําปี  
2.ตามหนังสือที มท 0809.3/ว283 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรืองมาตรฐาน  
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน ( ฉบับที 6) และประกาศ  
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอืน ( ฉบับที 5)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
2.ตามหนังสือด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว2409 ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
พ.ศ.2558  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล            
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548  
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ( ฉบับที 3 ) พ.ศ.2558  
2.ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12 ตุลาคม 2559
 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน  
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  
พ.ศ.2541  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 ธันวาคม2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุง  
การศึกษาและค่าเล่าเรียน  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  
(ฉบับที 3) พ.ศ.2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559   
เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  
เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร  

ค่าใช้สอย รวม 1,250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
 -  ค่าจ้างถ่ายเอกสารหรือค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
 -  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
 -  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์กําหนดการชําระภาษี 
 -  ค่าจ้างเหมาบุคคลเพือปฏิบัติงานในตําแหน่งทีจําเป็น
 -  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4
 หน้า 242
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559   
เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 950,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินโดยจัดทําและหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของท้อง
ถิน เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน , ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร , ค่าจ้างเหมาสแกน
ระวางทีดิน , ค่าคัดสําเนา , ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ฯ , ค่าเช่า
เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) 
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
. 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิถุนายน 2559
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่าวมาก ที มท. 0808.2/ว 7120 ลว.9
 ธันวาคม2559
เรือง หลักเกณซ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของกรมการปกครองส่า
วท้องถิน
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ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารว่าง  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 1

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 240
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ( ฉบับที 3)  
พ.ศ.2559  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศและรถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง เป็นต้นปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 241
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ สมุดบัญชีและแบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ ตาม
หนังสือที มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559และ
หนังสือ ที มท0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 240ที 4
 หน้า 123
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี ฟิล์มกรองแสง
 ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ/หรืออืนๆ 
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4
 หน้า 241

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นบริการจัดส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข   ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือดวง
ตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0815.3/ว
 252 ลงวันที 27 มิถุนายน 2560  
เรือง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0815.3/ว
 252 ลงวันที 27 มิถุนายน 2560  
เรือง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,042,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 994,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 749,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 
อัตรา

จํานวน 329,400 บาท

ตังไว้ 329,400 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชน์ประจําศูนย์ อปพร.  
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ  
การรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564
)ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 235  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559   
เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  

ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ จํานวน 20,000 บาท
 ตังไว้  20,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  
 งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปีพ.ศ.2561-2564)  
 ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 239  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559   
เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกัน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้ 20,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
เกิดสาธารณภัยและกิจกรรมต่าง ๆ   
ของงานป้องกัน  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ การรักษาความสงบภายใน  
 (แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  หน้า 284  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.2553  
ประกาศ ณ วันที 13 กรกฎาคม พ.ศ.2553  
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ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานของศูนย์ อปพร. จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้  60,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการศูนย์ อป
พร.เช่น ค่าซ่อมแซม  ค่าอะไหล่รถยนต์  
 ยีห้อมิตซูบิซิ เลขทะเบียน บค 8051 และรถกู้ภัยเคลือนทีเร็วค่าซือวัสดุ
ประจําศูนย์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน  
การรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  
 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  หน้า 141  

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้  50,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพือเพิมทักษะ  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าทีเจ้าหน้าทีป้องกันฯ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 )  
 ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน   
  หน้า 284  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/4122 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2557  
เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที  
ท้องถินพ.ศ.2557  

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้  50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียก อปพร.ทีเข้ารับ
การฝึกอบรมแล้วมาทบทวน  
 เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไป  
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562
)ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   หน้า 141  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/4122 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2557  
เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที  
ท้องถินพ.ศ.2557  
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 220,000 บาท
ตังไว้ 220,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
หน้า 235  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ( ฉบับที 3)  
พ.ศ.2559  

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้ 10,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีจําเป็นในการใช้งาน
สํานักงานต่าง ๆ    
ซึงมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสินเปลือง หมดไป   
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นําดืม  ธงชาติ   
 ธงสัญลักษณ์ วารสาร หนังสือพิมพ์   นิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือน 
หนังสือท้องถินไทย หนังสือทางวิชาการ ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
รักษาความสงบภายใน   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 4   
ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 235  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท
ตังไว้ 25,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สาย
ไฟ ปลักไฟ  สายอากาศหรือเสาอากาศ   
"สําหรับวิทยุ  เครืองสัญญาณเตือนภัยฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายในงานบริหารทัวไปงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน 
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 4   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 236  
หนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
  ตังไว้ 50000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ยีห้อมิตซูบิซิ เลขทะเบียน บค 8051รถกู้ภัยเคลือนทีเร็ว ฯลฯ
  เช่น ยาง แบตเตอรี ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 4ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 237     
หนังสือสังการ ดังนี     
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงรถกู้ภัย รถอีซู
ซุ หมายเลข 81-0424 และรถมิตซูบิชิ บค 8051    
เพือช่วยเหลือประชาชนทีประสบปัญหาสาธารณภัยต่างๆ  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความ
สงบภายใน(แผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 236  ตามหนังสือ
สังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้ 50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองแต่ง
กาย ใช้ปฏิบัติงานสํานักงานและปฏิบัติงาน  
 นอกสนาม ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในความสงบภาย
ใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา  
ความสงบภายใน(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง  
การบริหาร หน้า 237  
หนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไป  เกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน  
(แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์  การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 237  
หนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
 

งบลงทุน รวม 48,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี เพือใช้ในการปฏิบัติงานทีศูนย์ อปพร. จํานวน 
3 ชุดๆละ 7,000 บาท

จํานวน 21,000 บาท

 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.  2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  
ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หน้า 327  
(1)จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ )  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี เพือใช้ปฏิบัติงานในห้องป้องกัน จํานวน 3 ชุดๆ 
9,000 บาท

จํานวน 27,000 บาท

 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.  2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  
ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หน้า 327  
(1)-(2)(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ )  
(1)จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ )  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  
เช่น  เทศกาลปีใหม่    เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้ 50,000 บาท  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดบริการ/จุดตรวจ
ร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่บริเวณ   ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  หน้า 288    
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.5/ว
 2646 ลงวันที 23 ธันวาคม 2559  
เรือง การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2560  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว
 668 ลงวันที 27มีนาคม 2560  
เรือง การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2560  
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรืองอัคคีภัยในชุมชนใน
พืนทีตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้ 50,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เรืองอัคคีภัยให้กับเด็กนักเรียนในพืนที     
ตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่งเสริมความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  หน้า 142  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/4122 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2557  
เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที  
ท้องถินพ.ศ.2557  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
 ตังไว้  100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
เช่น รถยนต์ยีห้อมิตซูบิชิ บค-8051 และรถกู้ภัยเคลือนทีเร็ว บน-9916
 ฯลฯ  
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  
พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร  หน้า 238  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

ตังไว้  300,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงรถนําเอนก
ประสงค์ หมายเลขทะเบียน -1358  
และรถนําอเนกประสงค์คันสีส้ม ฯลฯ เพือช่วยในการแจกจ่ายนําให้แก่
ประชาชนรวมทังไฟป่าทีอาจเกิดขึนใน  
ตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 (แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     
หน้า 236  
หนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองดับ
เพลิง ปรากฏในแผนงานการรักษา  
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 238  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

 ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์(รายจ่ายเพือซ่อมแซม บํารุงรักษาเพือให้  
สามารถใช้งานได้ตามปกติ)เช่น ซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ รถนําอเนกประสงค์ รถนําคันสีส้มฯลฯ  
  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 4ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 238  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,378,520 บาท
งบบุคลากร รวม 3,782,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,782,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,004,600 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล , เงินเดือนสําหรับข้า
ราชการครู ค.ศ.1                     ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
ตามหนังสือที มท. 0809.3/ ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559   
เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ  
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 5)  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน)ประกาศ ณ วันที 4
 พฤษภาคม2559
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง  
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ( ฉบับท1ี0 ) ประกาศ ณ วันที 22
 ธันวาคม 2558   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข  
เกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2559
 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับ  
อัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน)ประกาศ ณ วันที 4 พฤษภาคม 2559  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,543,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์  
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้รับเงินเพิม  
การครองชีพชัวคราว ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 17  มิถุนายน 2558  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
    ตามหนังสือสังการ ดังนีประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์  
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้รับเงินเพิม  
การครองชีพชัวคราว ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 17  มิถุนายน 2558  
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งบดําเนินงาน รวม 1,480,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 330,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
  (1) ค่าตอบแทนบุคคลซึงช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับ
องค์การบริหารส่วนตําบล          ตังไว้ 30,000 บาท เช่น ค่าตอบแทนครู
ภูมิปัญญาท้องถิน เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา
 (2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)ตังไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
อืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทัวไป ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2 / ว 859
 ลงวันที 29 พฤษภาคม2557 เรืองการดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
ตามระเบียบหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  
พ.ศ.2541  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 ธันวาคม2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุง  
การศึกษาและค่าเล่าเรียน  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  
(ฉบับที 3) พ.ศ.2549  
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559   
เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  
เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร  
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ค่าใช้สอย รวม 902,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 742,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
(1) ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  
- ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป ตําแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหิน เป็นเงิน 108,000 บาท หน้า 261
- ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป ตําแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองซอ เป็นเงิน 108,000 บาท หน้า 262
- ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิลต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้นเป็นเงิน 10,000
 บาท หน้าที 265
- ค่าจ้างเหมาจัดทํา/ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
เงิน 400,000 บาทหน้าที265
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงทางระบายนําบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังโบสถ์เป็นเงิน 30,000 บาท หน้า 134  
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องล้างหน้าแปรงฟันเป็นห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังโบสถ์เป็นเงิน 30,000 บาท หน้าที 135
- ค่าจ้างเหมาติดตังรัวบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์เป็น
เงิน 30,000 บาทหน้าที135
- ค่าจ้างเหมาเปลียนประตูห้องนําครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน
เป็นเงิน 6,000 บาท หน้าที 144
- ค่าจ้างเหมาจัดทําโต๊ะและเก้าอีสําหรับให้เด็กรับประทานอาหารให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเงิน 20,000 บาท หน้าที 133
        ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม และยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร)
(1)-(6) ตามหนังสือสังการ ดังนี     
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที 9 ธันวาคม 2559      
        เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 261
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ( ฉบับที 3)  
พ.ศ.2559  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น รถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อเชฟโรเลต เลขทะเบียน บพ
 3056 ,เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 262)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

ค่าวัสดุ รวม 203,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 263)
1. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000
บาท
2. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมี
วงเงินไม่เกิน  5,000  บาท
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด จาน ชามช้อน แก้ว
นํา ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 264)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี สีนํามัน ไม้ เสือ
นํามัน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 263
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อเซฟโรเลต เลขทะเบียน บพ
-3056                             เช่น ยาง แบตเตอรีฯลฯปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 264)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อเชฟโรเลต เลข
ทะเบียน บพ 3056 เช่น นํามันดีเซล นํามันเครืองฯลฯปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 263)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช วัสดุเพาะชํา เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 264)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น เมมโมรีการ์ด
 ขาตังกล้อง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 261)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหมึกเครืองคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา           งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 262)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้นําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา 
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 265)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0815.3/ว
 252 ลงวันที 27 มิถุนายน 2560  
เรือง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการติดตังและค่า
บริการระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทังการจัดทําระบบ
เครือข่ายภายใน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 266)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0815.3/ว
 252 ลงวันที 27 มิถุนายน 2560  
เรือง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ  
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งบลงทุน รวม 116,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 2ชุดให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองตะเภา ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 311)

(1)จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ )  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

จัดซือพัดลมติดผนังพร้อมติดตังให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพัดลมติดผนังพร้อมติดตังให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภาปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 311)
(1)จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ )  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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ครุภัณฑ์การศึกษา
จัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หินเหล็กไฟ

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 315)
(1)จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ )  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 26,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ                    1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิว จํานวน 2
 เครือง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองตะเภา
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล 
2) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพ ขันตํา 32 นิว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 313)
(1)จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ )  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,249,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,049,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,175,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งเสริมทักษะการพัฒนาเตรียมความ
พร้อมให้เด็ก               ทัง 4 ด้าน ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

(กองการศึกษา)
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 146

โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเช่น การจัดการแข่งขัน
กีฬา, งานวิชาการ , งานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม, กิจกรรมพัฒนา
เด็ก เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 145

โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์เยาวชน
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรม และ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 4122 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2557 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

(กองการศึกษา)
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 145
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ในตําบลหินเหล็กไฟปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

(กองการศึกษา)
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 133

โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1,500 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมด้านเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร เด็ก เยาวชน และประชาชน เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
ตามหนังสือสังการ ดังนี
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 4122 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2557 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

(กองการศึกษา)
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 147

โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย เพือสร้างปัญญา ความรู้ ให้
กับเด็กและเยาวชนปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 4122 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2557 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 132
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากร
ทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน

จํานวน 35,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงานปรากฏในแผนงานการ
ศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 4122 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2557 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 146

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสําคัญทางการศึกษา เพือพัฒนาและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้

จํานวน 5,000 บาท

     - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
ศึกษา เพือพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยและผู้
ปกครอง ประชาชน ให้เห็นความสําคัญของการศึกษาต่อของเด็ก
เล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 4122 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2557 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

(กองการศึกษา)
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 146

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  15:38:01 หน้า : 43/101



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,964,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ                จํานวน 6 ศูนย์ จํานวน 1,421,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 6 ศูนย์จํานวน 493,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินที
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จํานวน 50,000 บาท
        (1) ระดับสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สถานศึกษา
ละ 50,000 บาท (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(กองการศึกษา)
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 131 , 144
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท0816.2/ว3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าวัสดุ รวม 2,874,300 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,874,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1
-ป.6 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 เด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษาปีที 1 – ปีที 6 จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5
 วัน) ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
(กองการศึกษา)
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 131
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท0816.2/ว3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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งบลงทุน รวม 1,400,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,400,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา จํานวน 1,400,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ตะเภา                ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
(กองการศึกษา)
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.พ.ศ.2561- 2564ยุทธศาสตร์ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 136)

งบเงินอุดหนุน รวม 4,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,800,000 บาท

(1) อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน ตัง
ไว้ 4,800,000 บาท ดังนี
  - โรงเรียนบ้านวังโบสถ์  หมู่ที 2 
  - โรงเรียนบ้านหนองตะเภา  หมูที 4 
  - โรงเรียนบ้านหนองคร้า หมู่ที 5 
  - โรงเรียนบ้านหนองซอ  หมู่ที 6 
  - โรงเรียนบ้านหนองเหียง  หมู่ที 7 
  - โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  หมู่ที 9 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)จํานวน 6
 โรงเรียน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วันปรากฏในแผนงานการ
ศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(กองการศึกษา)
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 290
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท0816.2/ว3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,140,766 บาท
งบบุคลากร รวม 1,007,766 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,007,766 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 965,766 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
ตามหนังสือที มท. 0809.3/ ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559   
เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ  
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 5)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง/ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง  
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ( ฉบับท1ี0 ) ประกาศ ณ วันที 22
 ธันวาคม 2558   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข  
เกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2559
 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับ  
อัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน)ประกาศ ณ วันที 4 พฤษภาคม 2559  
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งบดําเนินงาน รวม 1,613,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 620,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 345,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข 
ระเบียบ
1.ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559
 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ  
หลักเกณฑ์ เงือนไข และกําหนดวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะ  
เป็นเงินรางวัลประจําปี  
2.ตามหนังสือที มท 0809.3/ว283 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรืองมาตรฐาน  
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน ( ฉบับที 6) และประกาศ  
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอืน ( ฉบับที 5)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 275,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
ระเบียบ
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
2.ตามหนังสือด่วนมาก ที มท. 0808.2/ว2409 ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
พ.ศ.2558  
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ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 750,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือ
สิงพิมพ์ต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 269  
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง  ค่าบริการ  ค่าตรวจวิเคราะห์  ค่า
สํารวจรายงานผลกระทบสิงแวดล้อมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 269   
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน
สาธารณสุข  เช่น เต็นท์ , โต๊ะ,    เก้าอี  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 269     
-เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทาง
วิทยุ , โทรทัศน์ ,โรงมหรสพ,รถแห่ หรือสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร  หน้า 269  
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับต่างๆ ด้าน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม เช่น ภาพพิมพ์  สือสิงพิมพ์  ป้ายไว
นิล  พลาสติก  PVC  เอกสารแผ่นพับ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 269  
-ค่าจ้างเหมาบริการเกียวกับการกําจัดขยะมูลฝอย และสิงปฏิกูลต่าง ๆ เพือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเกียวกับบริการกําจัด/เก็บขนขยะมูลฝอย  และสิง
ปฏิกูลต่าง ๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 269   
ระเบียบ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559   
เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างและเพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 267
ระเบียบ
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ( ฉบับที 3)  
 พ.ศ.2559  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) เช่น รถยนต์เก็บขยะ  ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 274 
ระเบียบ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

ค่าวัสดุ รวม 98,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอ  นําดืม   ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร  หน้า 268 
ระเบียบ
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมือ  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์  เช่น  เวชภัณฑ์ยา ชุดทําแผล  ถุงมือ  นํายาต่าง ๆ หูฟัง    เปลหาม
คนไข้   เครืองวัดความดันโลหิตชนิดพกพา  ฯลฯ                  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564                 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร  หน้า 268 
ระเบียบ
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย
โฆษณา  กระดาษ  ถ่านกล้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 269
ระเบียบ
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 270 
ระเบียบ
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
กการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  สําหรับทีทําการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนา           ท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 270 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0815.3/ว
 252 ลงวันที 27 มิถุนายน 2560  
เรือง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ  
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการติดตังและค่า
บริการระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตรวมทังค่าจัดทําระบบเครือข่ายภาย
ใน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร  หน้า 270 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0815.3/ว
 252 ลงวันที 27 มิถุนายน 2560  
เรือง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ  

งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 400,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าจัดซือครุภัณฑ์กีฬา  ประเภทเครืองออกกําลังกาย จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกาย  (ม.12)  จํานวนไม่น้อยกว่า  10
  ชุด  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 322 
ระเบียบ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000.-บาท)  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 274 
ระเบียบ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 120,000 บาท

เพืออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  สําหรับสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตตําบลหินเหล็กไฟ โดยจัดสรรเป็นค่า
ดําเนินงานของอสม.ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ                ด้าน
สาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่าง ๆ  การจัดบริการ
สุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  จํานวน  16
 หมู่บ้าน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม  หน้า 292 
ระเบียบ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
ประกาศ ณ วันที 24  พฤษภาคม พ.ศ.2559  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,974,694 บาท
งบบุคลากร รวม 1,472,694 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,472,694 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 963,450 บาท

  -เพือเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา รวม 12
 เดือนปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์
ตามหนังสือที มท. 0809.3/ ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559   
เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ  
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 5)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสวัสดิการและ
สังคมปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอนแทนอืน)ประกาศ ณ
 วันที 4 พฤษภาคม 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 416,712 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ประกาศ ณ
 วันที 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง ( ฉบับที 3)  
ประกาศ ณ วันที  10 กรกฏาคม พ.ศ.2557  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,532 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 
การครองชีพชัวคราว ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 18 มิถุนายน 2558  
ตามหนังสือที มท. 0809.3/ ว 1372 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2558   
เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว(ฉบับที 2)  

งบดําเนินงาน รวม 502,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท

เพือเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ โบนัส)แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
โดยถือปฏิบัติตาม
1.ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559
 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ  
หลักเกณฑ์ เงือนไข และกําหนดวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะ  
เป็นเงินรางวัลประจําปี  
2.ตามหนังสือที มท 0809.3/ว283 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรืองมาตรฐาน  
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน ( ฉบับที 6) และประกาศ  
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอืน ( ฉบับที 5)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏอบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ
หรือวันหยุดราชการ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์ ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2)  พ.ศ. 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว296 ลง
วันที   25 มกราคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท
 0808.2/ว954  ลงวันที  21  มีนาคม 2550 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิน  พนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  และหนังสือ กรมบัญชี
กลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 21  ลงวันที  13  กุมภาพันธ์  2557      

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
 - ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
  -ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์งานกองสวัสดิการและสังคม
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลเพือปฏิบัติงานในตําแหน่งทีจําเป็น
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559   
เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ
. 2558     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติเช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครือง
ถ่ายเอกสารฯลฯปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจัดซือวัสดุสํานักงานตามทีระเบียบหรือหนังสือสังการกําหนด รวมถึง
รายจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามทีระเบียบหรือกฎหมาย
กําหนด รวมถึงรายจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบียน นข 2343  ตามทีระเบียบหรือหนังสือสังการกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ตามทีระเบียบหรือหนังสือสังการกําหนด รวม
ถึงรายจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือ
สาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,795,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,856,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,856,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,496,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป   จํานวน  21  อัตรา             ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
ประกาศ
-ประกาศมาตรฐานทัวไปเกียวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถินได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที 22 ต.ค. 2558 (บังคับใช้
ตังแต่วันที 1 ม.ค. 59 เป็นต้นไป)
หนังสือสังการ
-มท 0809.5/ว81 ลว 10 ก.ค. 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง
-หนังสือ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
ประกาศ
-ประกาศมาตรฐานทัวไปเกียวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถินได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที 22 ต.ค. 2558 (บังคับใช้
ตังแต่วันที 1 ม.ค. 59 เป็นต้นไป)
หนังสือสังการ
-มท 0809.5/ว81 ลว 10 ก.ค. 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง
-หนังสือ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 939,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 939,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น มีด  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผง
ซักฟอก  ถุงดําใส่ขยะ  ถุงแดงใส่ขยะ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 272

 
ประกาศ
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว16 ม.ค. 2558
 เรือง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับผลการพิจารณาการจัดซือจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ
. 2558 
หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0808.2/ว1761 ลว 8 ก.ย. 2548 เรือง ซักซ้อมการจัดซือ
จัดจ้างของ อปท
-หนังสือ นร0506/ว78 ลว12 ม.ย. 2553 เรือง การพัฒนาการจัดซือจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์          (e –
 Government Procurement)
-หนังสือ มท 0808.2/ว1994 ลว30 ก.ย. พ.ศ. 2553 เรือง การดําเนิน
การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
- หนังสือ มท 0808.2/ว2464 ลว 10 พ.ย. 2558 เรือง การยกเว้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-หนังสือ มท 0808.2/ว1856 ลว31 มี.ค. 2559 เรือง การขยายระยะ
เวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-มท 0808.2/ว1248 ลว27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อ
สร้าง   เช่น ค้อน จอบ เสียม คีม ชะแลง   ตะปู สี และอืน ๆ                ที
เกียวข้องกับงานก่อสร้าง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 272 
ประกาศ
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว16 ม.ค. 2558
 เรือง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับผลการพิจารณาการจัดซือจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ. 2558
 
หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0808.2/ว1761 ลว 8 ก.ย. 2548 เรือง ซักซ้อมการจัดซือ
จัดจ้างของ อปท
-หนังสือ นร0506/ว78 ลว12 ม.ย. 2553 เรือง การพัฒนาการจัดซือจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement)
-หนังสือ มท 0808.2/ว1994 ลว30 ก.ย. พ.ศ. 2553 เรือง การดําเนิน
การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
- หนังสือ มท 0808.2/ว2464 ลว 10 พ.ย. 2558 เรือง การยกเว้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-หนังสือ มท 0808.2/ว1856 ลว31 มี.ค. 2559 เรือง การขยายระยะ
เวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-มท 0808.2/ว1248 ลว27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  15:38:01 หน้า : 57/101



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอะไหล่ รถยนต์เก็บขยะ เช่น ยาง แบตเตอรี ไขควง คีม
หรือ                         กุญแจต่าง ๆ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 272 
ประกาศ
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว16 ม.ค. 2558
 เรือง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับผลการพิจารณาการจัดซือจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ
. 2558 
หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0808.2/ว1761 ลว 8 ก.ย. 2548 เรือง ซักซ้อมการจัดซือ
จัดจ้างของ อปท
-หนังสือ นร0506/ว78 ลว12 ม.ย. 2553 เรือง การพัฒนาการจัดซือจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement)
-หนังสือ มท 0808.2/ว1994 ลว30 ก.ย. พ.ศ. 2553 เรือง การดําเนิน
การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
- หนังสือ มท 0808.2/ว2464 ลว 10 พ.ย. 2558 เรือง การยกเว้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-หนังสือ มท 0808.2/ว1856 ลว31 มี.ค. 2559 เรือง การขยายระยะ
เวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-มท 0808.2/ว1248 ลว27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 790,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนของรถยนต์เก็บ
ขยะ เครืองพ่นหมอกควัน  เครืองพ่นฝอยละอองละเอียด ( ULV)รถ
จักรยานยนต์  เครืองตัดหญ้า  เช่น นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามัน
เครือง  แก๊สหรือก๊าซ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 273
ประกาศ
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว16 ม.ค. 2558
 เรือง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับผลการพิจารณาการจัดซือจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ
. 2558 
หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0808.2/ว1761 ลว 8 ก.ย. 2548 เรือง ซักซ้อมการจัดซือ
จัดจ้างของ อปท
-หนังสือ นร0506/ว78 ลว12 ม.ย. 2553 เรือง การพัฒนาการจัดซือจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement)
-หนังสือ มท 0808.2/ว1994 ลว30 ก.ย. พ.ศ. 2553 เรือง การดําเนิน
การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
- หนังสือ มท 0808.2/ว2464 ลว 10 พ.ย. 2558 เรือง การยกเว้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-หนังสือ มท 0808.2/ว1856 ลว31 มี.ค. 2559 เรือง การขยายระยะ
เวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-มท 0808.2/ว1248 ลว27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร   เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
สวนสาธารณะ  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 274 
ประกาศ
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว16 ม.ค. 2558
 เรือง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับผลการพิจารณาการจัดซือจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ
. 2558 
หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0808.2/ว1761 ลว 8 ก.ย. 2548 เรือง ซักซ้อมการจัดซือ
จัดจ้างของ อปท
-หนังสือ นร0506/ว78 ลว12 ม.ย. 2553 เรือง การพัฒนาการจัดซือจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์         (e –
 Government Procurement)
-หนังสือ มท 0808.2/ว1994 ลว30 ก.ย. พ.ศ. 2553 เรือง การดําเนิน
การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
- หนังสือ มท 0808.2/ว2464 ลว 10 พ.ย. 2558 เรือง การยกเว้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-หนังสือ มท 0808.2/ว1856 ลว31 มี.ค. 2559 เรือง การขยายระยะ
เวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-มท 0808.2/ว1248 ลว27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรองเท้า ถุงมือ เสือ เสือกันฝน กางเกง ผ้า  เครือง
แบบ ฯลฯ                  เพือใช้สําหรับงานด้านสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 275 

ประกาศ
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว16 ม.ค. 2558
 เรือง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับผลการพิจารณาการจัดซือจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
.2540
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ
. 2558 
หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0808.2/ว1761 ลว 8 ก.ย. 2548 เรือง ซักซ้อมการจัดซือ
จัดจ้างของ อปท
-หนังสือ นร0506/ว78 ลว12 ม.ย. 2553 เรือง การพัฒนาการจัดซือจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement)
-หนังสือ มท 0808.2/ว1994 ลว30 ก.ย. พ.ศ. 2553 เรือง การดําเนิน
การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
- หนังสือ มท 0808.2/ว2464 ลว 10 พ.ย. 2558 เรือง การยกเว้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-หนังสือ มท 0808.2/ว1856 ลว31 มี.ค. 2559 เรือง การขยายระยะ
เวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-มท 0808.2/ว1248 ลว27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,447,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหลอดไฟ  สายไฟ  และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้อง
กับงานไฟฟ้ารายทางสาธารณะภายในตําบล ภายในสํานักงานอบต. และ
รอบบริเวณอบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า 209
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งบลงทุน รวม 121,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 121,000 บาท
ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการติดตังไฟฟ้าไหล่ทางสาธารณะในหมู่บ้าน จํานวน 40 จุดหมู่ที 14 
บ้านหนองสมอ

จํานวน 121,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างติดตังไฟฟ้าไหล่ทางสาธารณะในหมู่
บ้าน จํานวน 40 จุด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที 14 บ้านหนองสมอ โดยติดตัง
ไฟฟ้าดวงโคมแบบขายืน ขนาด 1 X 36 วัตต์ ติดตังอุปกรณ์ปิด – 
เปิด แบบอัตโนมัติปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 3ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 206
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,126,900 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,126,900 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,126,900 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิมขนาดหม้อแปลงและขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดิน
สายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า บํารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตําบลฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน โดยมีรายการดังนี
    (1.1) ซอยหน้าศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านวังโบสถ์ แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐาน หน้า 293
    (1.2) ซอยเลียบบายพาส หมู่ที 4 บ้านหนองตะเภา แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561–2564 เพิมเติมครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า 12
    (1.3) ซอย 12 ถึงหน้าวัดหนองคร้า หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 เพิมเติมครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า 12
    (1.4) ซอยไปดี – มาดี หมู่ที 6 บ้านหนองซอ แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้า 295
    (1.5) ซอยสุขเปล่ง หมู่ที 7 บ้านหนองเหียง แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้า 296
    (1.6) ซอยสําราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที 8 บ้านหนองเสือ
ดํา แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า 297
    (1.7) ซอย 2 หมู่ที 11 บ้านตอเกตุ แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้า 301
    (1.8) ซอยโชคพัฒนา หมู่ที 13 บ้านโชคพัฒนา แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพืนฐาน หน้า 303
    (1.9) ซอยร่มเย็น หมู่ที 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561–2564 เพิมเติมครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า 12
    (1.10) ซอยหนองตาแววจนสุดซอย หมู่ที 16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า 303 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559                        
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินงานและให้แก่ผู้ทีเข้าร่วม
โครงการในการ               จัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม หรือฝึก
อบรม ฯลฯ  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  หน้า 278
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2555
หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0808.4/ว3722 ลว10 ส.ค. 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้า
ใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 -หนังสือ มท 0808.2/ว1961 ลว8 พ.ค2556 เรือง ขอให้กําหนด
มาตรการเพือใช้เป็นแนวทางกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การจัดงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 505,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปรับปรุงทบทวนแก้ไขข้อบัญญัติด้านสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม

จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินงานและให้แก่ผู้ทีเข้าร่วม
โครงการในการจัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม สัมมนา หรือฝึก
อบรม ฯลฯ  เป็นต้น ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  เพิมเติมครังที ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า ….
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหว่างประเทศ             พ.ศ. 2549 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2555
หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0808.4/ว3722 ลว10 ส.ค. 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้า
ใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 -หนังสือ มท 0808.2/ว1961 ลว8 พ.ค2556 เรือง ขอให้กําหนด
มาตรการเพือใช้เป็นแนวทางกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การจัดงาน
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนใน
ตําบล ในการพัฒนาชุมชน ภายใต้ปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียง   ในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็ก
และเยาวชนทัวไปเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าทีพัก ค่า
พาหนะและอืน ๆ ทีจําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดของโครงการ  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน   ตามหนังสือสังการและระเบียบทีเกียวข้อง ดังนี
 1.ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เกียวกับ
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ”
 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 3.ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดังนี (10)การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อย
โอกาส (19)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
           4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
                (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคม  หน้า     121) 

งบเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาคมเพือจัดทําแผนชุมชนและจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผน พัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2561-2564)

จํานวน 80,000 บาท

เพือเก็บรวบรวมปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและชุมชนโดยประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนว ทางการพัฒนาชุมชนของตนเองและ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําเล่มจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน     ค่าจ้างเหมาจัด
เก็บ 
ข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสําเร็จรูปค่าจัดประชุมประชาคมจัดทํา
แผน เพือประกอบการจัดทําแผนชุมชน 
และแผนพัฒนาตําบล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  สําหรับการจัด
ทําโครงการ ตามหนังสือสังการและระเบียบทีเกียวข้อง ดังนี
 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
          (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม หน้า 133  )   

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  15:38:01 หน้า : 65/101



ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมไทย
เพือการค้า

จํานวน 20,000 บาท

             -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  กลุ่ม
สตรี เด็กและเยาวชนทัวไปเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่า
ทีพัก ค่าพาหนะและอืน ๆ ทีจําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดของ
โครงการ  ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  ตามหนังสือสังการและระเบียบที
เกียวข้อง ดังนี
 1.ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เกียวกับ
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ”
 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 3.ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดังนี (10)การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อย
โอกาส (19)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

           4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
             (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คนและสังคม หน้า  118) 

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  15:38:01 หน้า : 66/101



ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทํา
กรอบรูปโคลงลอย

จํานวน 20,000 บาท

             -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  กลุ่ม
สตรี เด็กและเยาวชนทัวไปเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่า
ทีพัก ค่าพาหนะและอืน ๆ ทีจําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดของโครงการ  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
              ตามหนังสือสังการและระเบียบทีเกียวข้อง ดังนี
 1.ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เกียวกับ
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ”
 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 3.ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดังนี (10)การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อย
โอกาส (19)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
           4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
             (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คนและสังคม หน้า  119) 

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  15:38:01 หน้า : 67/101



ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรม   หลักสูตร การทํา
เดคูพาจบนสิงของเครืองใช้

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชนทัวไปเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าทีพัก ค่า
พาหนะและอืน ๆ ทีจําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดของโครงการ  ปรากฏ
ใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน  ตามหนังสือสังการและระเบียบทีเกียวข้อง ดังนี
 1.ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เกียวกับ
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ”
 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 3.ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดังนี (10)การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อย
โอกาส (19)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

           4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
            (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คนและสังคม หน้า  118)

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  15:38:01 หน้า : 68/101



ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว 
หลักสูตร ทําเสือยืดผ้าบาติก

จํานวน 20,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชนทัวไปเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าทีพัก ค่า
พาหนะและอืน ๆ ทีจําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดของโครงการ  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน ตามหนังสือสังการและระเบียบทีเกียวข้อง ดังนี
 1.ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เกียวกับ
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ”
 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 3.ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดังนี (10)การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อย
โอกาส (19)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
           4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
              (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคม หน้า  117) 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 20,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เกียวกับบทบาทหน้าทีของ
สตรี  พัฒนาสภาวะผู้นําสตรี   ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชน  ส่งเสริมความสําคัญของสตรีภายในตําบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าทีพัก ค่าพาหนะและอืน ๆ ทีจําเป็นแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง และจําเป็นในการดําเนิน
งาน ตามรายละเอียดของโครงการ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  ตาม
หนังสือสังการและระเบียบทีเกียวข้อง ดังนี
 1.ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เกียวกับ
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ”
 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 3.ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดังนี (10)การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อย
โอกาส (19)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
           4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
             (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คนและสังคม หน้า  114)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์ฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นการพัฒนาปรับปรุงให้ศูนย์ฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการในตําบลหิน
เหล็กไฟ มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ได้มากยิงขึน โดย
จ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมทีเกียวข้องกับคนพิการ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าซ่อม
วัสดุอุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร ฯลฯ  ปรากฏใน
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน   ตามหนังสือสังการและระเบียบทีเกียวข้อง ดังนี
 1.ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537  มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เกียวกับ
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ”
 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 3.ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดังนี (10)การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อย
โอกาส (19)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
           4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิน
           (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คนและสังคม หน้า  122) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด  
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ต่อ
ต้าน และป้องกันการแพร่ระบาด   
ของยาเสพติด ในรูปแบบต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตังจ่ายรายได้ (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)   
ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม หน้า 122  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0211.1(ศอ.ปส.มท
.) ว3881 ลงวันที 7 พฤศจิกายน 2557  
เรือง การจัดตังศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวง
มหาดไทย(ศอ.ปส.มท.)  
2) คําสังสํานักนายกรัฐมนตรี ที 156/2557 เรือง จัดตังศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
แห่งชาติ สัง ณ วันที 18  ตุลาคม พ.ศ.2557 
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท

ตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตําบลหินเหล็กไฟ
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพทีได้รับการจดทะเบียน และมีผล
ประกอบการต่อเนือง ในพืนทีตําบลหินเหล็กไฟ เพือส่งเสริมให้ประชาชน
มีอาชีพ มีรายได้เพิมสูงขึนและเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน ตัง
ไว้   100,000     บาท   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ตามหนังสือสัง
การและระเบียบทีเกียวข้อง ดังนี
           1.ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537  มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เกียวกับ
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ”
 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559 
 3.ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเองดังนี (10)การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อย
โอกาส (19)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
           4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับ
เด็ก เยาวชน ประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน พนักงาน และประชาชน เป็นต้น ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

(กองการศึกษา)
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.พ.ศ.2561- 2564ยุทธศาสตร์ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 150)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมซึงเป็นวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาข
บูชา                 วันอาสาฬหบูชา

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึงเป็นวันสําคัญทางศาสนา
หรือประเพณีทีสําคัญ หรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พุทธศาสนาเช่น วัน
วิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชาฯลฯ ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4 / ว 1347 ลงวันท1ี9
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.พ.ศ.2561- 2564ยุทธศาสตร์ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 148)

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเครืองเสียง ค่า
ประดับไฟ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.พ.ศ.2561- 2564ยุทธศาสตร์ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 148)

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)
(จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.พ.ศ.2561- 2564ยุทธศาสตร์ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 148)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ
โครงการส่งเสริมการท่องเทียว    
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ หน้า 156  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2557
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6   
พ.ศ.2552  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,396,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,107,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,107,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,446,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามหนังสือที มท. 0809.3/ ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559   
เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ  
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 5)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  
การครองชีพชัวคราว ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 18 มิถุนายน 2558  
ตามหนังสือที มท. 0809.3/ ว 1372 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2558   
เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว(ฉบับที 2)  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่างและหัวหน้า
ฝ่ายก่อสร้าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง  
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ( ฉบับท1ี0 ) ประกาศ ณ วันที 22
 ธันวาคม 2558   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข  
เกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2559
 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับ  
อัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน)ประกาศ ณ วันที 4 พฤษภาคม 2559  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 412,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา      
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง ( ฉบับที 3)  
ประกาศ ณ วันที  10 กรกฏาคม พ.ศ.2557  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์  
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้รับเงินเพิม  
การครองชีพชัวคราว ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 17  มิถุนายน 2558  

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการกองช่าง  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง  
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ( ฉบับที 10 )ประกาศ ณ วันที 22
 ธันวาคม 2558  
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งบดําเนินงาน รวม 1,253,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 124,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
1.ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559
 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ  
หลักเกณฑ์ เงือนไข และกําหนดวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะ  
เป็นเงินรางวัลประจําปี  
2.ตามหนังสือที มท 0809.3/ว283 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรืองมาตรฐาน  
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน ( ฉบับที 6) และประกาศ  
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอืน ( ฉบับที 5)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ.2551  
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548  
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ( ฉบับที 3 ) พ.ศ.2558  
2.ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12 ตุลาคม 2559
 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน  
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  
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เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา   
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  
พ.ศ.2541  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 ธันวาคม2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุง  
การศึกษาและค่าเล่าเรียน  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  
(ฉบับที 3) พ.ศ.2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559   
เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  
เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร  

ค่าใช้สอย รวม 644,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็น               
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
- ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์
-ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไปเพือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
-ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561– 2564
 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 245

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559   
เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561– 2564
 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 243
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ( ฉบับที 3)  
พ.ศ.2559  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น รถยนต์ส่วนกลาง     รถกระเช้าไฟฟ้า  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ  ชุดแม่ข่ายเครืองส่งวิทยุระบบกระจาย
เสียงชนิดไร้สายระบบ UHF – FM ชุดลูกข่ายของเสียงไร้สายทางไกล
อัตโนมัติฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัว
ไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561– 2564  ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 244
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

ค่าวัสดุ รวม 398,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆเช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
แฟ้มฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–
 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 245                    1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี ฟิล์มกรองแสงฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารหน้า 246   
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  15:38:01 หน้า : 78/101



วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วน
กลาง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 245 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นดิสก์โปรแกรมและ
อืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561 –2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร หน้า 246
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุอืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยางมะตอยสําเร็จรูป บรรจุถุงๆละ 20
 กิโลกรัม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 –2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า160
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการติดตังและค่า
บริการระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรวมทังการจัดทําระบบ
เครือข่ายภายใน     ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561 –2564 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร หน้า 246
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0815.3/ว
 252 ลงวันที 27 มิถุนายน 2560  
เรือง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ  

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู้ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 3 ตู้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา        งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 320
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าจัดซือล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน จํานวน 10,000 บาท
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 (เพิมเติมครังที1) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร หน้า 320 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ กว้าง 13 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร จํานวน 1 อัน จํานวน 7,000 บาท
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 (เพิมเติมครังที1) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร หน้า 320 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 10,176,300 บาท
งบลงทุน รวม 10,176,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,176,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยป้าใบ หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า จํานวน 400,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป้าใบ หมู่ที 5บ้าน
หนองคร้าตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 164
 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 656 ตาราง
เมตรไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตรและติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้ายสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564ยุทธศาสตร์ที 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า171
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 590187 N 1395309
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 590335 N 1395385

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่
ที 11 บ้านตอเกตุ

จํานวน 445,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6(ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที 11บ้านตอเกตุ ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 188 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และ
ติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า187
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 589028 N 1393745
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ  UTM 47P E 589030 N 1393901

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที 11 บ้านตอเกตุ จํานวน 405,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที 11 บ้าน
ตอเกตุ ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 227
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 681 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร  และติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 186
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 590091 N 1394150
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ  UTM 47P E 589891 N 1394221
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนสงคราม หมู่ที 1 บ้าน
หนองขอน

จํานวน 652,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนสงคราม หมู่
ที 1 บ้านหนองขอน ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 255เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,020 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร  และติดตัง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ที 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า160
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 596453 N 1391777
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 596414 N 1392030

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญ หมู่ที 15 บ้านหนอง
ขอนเหนือ

จํานวน 659,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญ หมู่ที 15
 บ้านหนองขอนเหนือตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร  ยาว 286เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,144ตารางเมตร และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายสร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564(เพิมเติมครังท1ี) ยุทธศาสตร์ที 3
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานหน้า6
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 598591 N 1389866
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 598539 N 1389586

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ 2 หมู่ที 4 บ้าน
หนองตะเภา

จํานวน 900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพรสวรรค์ 2 หมู่
ที 4 บ้านหนองตะเภา ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,520 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตัง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
 ยุทธศาสตร์ที 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า168
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 4 เชือมซอยไร่
แลนด์ 5  หมู่ที 9 บ้านขอนทอง

จํานวน 1,050,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 4 เชือม
ซอยไร่แลนด์ 5 หมู่ที 9 บ้านขอนทองตําบลหินเหล็กไฟ(ช่วงที1) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 376ตารางเมตรไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30
 เมตร (ช่วงที2) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 21 ตารางเมตร (ช่วงที3) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตรไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30
 เมตร รวมความยาวทัง 3 ช่วง431 เมตร รวมพืนทีเทคอนกรีตทัง 3 ช่วง
ไม่น้อยกว่า 1,717 ตารางเมตร และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า180
(ช่วงท1ี) ค่าพิกัดจุดเริมต้น
โครงการ UTM 47P E 596800 N 1388732
(ช่วงท1ี) ค่าพิกัดจุดสินสุด
โครงการUTM 47P E 596708 N 1388708
(ช่วงท2ี) ค่าพิกัดจุดเริมต้น
โครงการ UTM 47P E 596708 N 1388708
(ช่วงท2ี) ค่าพิกัดจุดสินสุด
โครงการ UTM 47P E 596702 N 1388706
(ช่วงท3ี) ค่าพิกัดจุดเริมต้น
โครงการ UTM 47P E 596702 N 1388706

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริกิจ หมู่ที 15 บ้านหนอง
ขอนเหนือ

จํานวน 389,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริกิจ หมู่ที 15
 บ้านหนองขอนเหนือตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 3.00
เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดตัง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
 ยุทธศาสตร์ที 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า196
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 599070 N 1389867
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ  UTM 47P E 598849 N 1389871
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธวงศ์   หมู่ที 3 บ้าน
หนองนกน้อย

จํานวน 1,050,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสัมพันธวงศ์ หมู่
ที 3 บ้านหนองนกน้อยตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 423 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,692 ตารางเมตรไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตัง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า165
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 596821 N 1390674
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 593372 N 1392005

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสารวัตรอาธร หมู่ที 6 บ้าน
หนองซอ

จํานวน 727,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสารวัตรอาธร หมู่
ที 6บ้านหนองซอ ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 295
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,180 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐานแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564(เพิมเติมครังท1ี
)ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า4
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 589941 N 1390783
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 589643 N 1390794

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     ซอยสามพันนาม – 
หนองคร้า  หมู่ที 12 บ้านสามพันนาม

จํานวน 747,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามพัน
นาม – หนองคร้าหมู่ที 12 บ้านสามพันนาม ตําบลหินเหล็กไฟ  ทําการ
ปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง345 เมตร หรือ
ปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 1,725ตารางเมตร ลงลูกรังหนา 0.10
 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 173ลูกบาศก์เมตร เกรดบดอัด
แน่น และลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 259ลูกบาศก์เมตร  เกรดบดอัดแน่น   ทําการลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตรหนา 0.04 เมตรหรือปริมาณพืนทีไม่
น้อยกว่า 1,725ตารางเมตรทําการตีเส้นผิวจราจรกว้าง 0.10 เมตรและ
ติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
 ยุทธศาสตร์ที 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า189
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 593551 N 1393667
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ  UTM 47P E 593231 N 1393574
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเต็มเปียม หมู่ที 1 บ้านหนองขอน จํานวน 403,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเต็มเปียม หมู่ที 1 บ้านหนอง
ขอน ตําบลหินเหล็กไฟผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง1,080
เมตร หนาเฉลีย 0.30 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,620
 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้ายสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564(เพิมเติมครังท1ี
) ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า 4
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 596443 N 1390771
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 597202N 1391410

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยสุดใจ หมู่ที 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา จํานวน 92,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยสุดใจ  หมู่ที 16 บ้านหนอง
ตาแววพัฒนา  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 300
 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 180
 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้า 200
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 589254 N 1390543
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ  UTM 47P E 588945 N 1390558

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาริฉัตร หมู่ที 14 
บ้านหนองสมอ

จํานวน 929,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ปาริฉัตร หมู่ที 14 บ้านหนองสมอตําบลหินเหล็กไฟ ขนาดปากภายใน
กว้าง 0.30 เมตร ความลึกท้องเฉลีย 0.45 เมตร ความยาว 218
เมตร และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า193
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 599220 N 1390459
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ  UTM 47P E 599222 N 1390420

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก ซอยมัชวงศ์  หมู่ที 10 บ้าน
หนองขอนใต้

จํานวน 227,100 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายนํา พร้อมบ่อพัก คสล
. ขนาด ? 0.40 เมตร และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอยมัชวงศ์ หมู่
ที 10 บ้านหนองขอนใต้ ตําบลหินเหล็กไฟ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 98
 เมตรและวางท่อประปา PVC. ?2 นิว ชัน 8.5 ชนิดบานปลาย  ระยะ
ทาง 92 เมตร  และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน เปลียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561 – 2564 ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 595591 N 1390390
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ  UTM 47P E 595601 N 1390489
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธารา
ม - สวนสัตว์  หมู่ที 10  บ้านหนองขอนใต้

จํานวน 822,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนิ
โครธาราม- สวนสัตว์ หมู่ที 10 บ้านหนองขอนใต้ตําบลหินเหล็กไฟโดยทํา
การปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00 เมตร ยาว 535
 เมตรหนา 0.04 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 3,210ตารางเมตรและติด
ตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
(เพิมเติมครังท1ี) ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืนฐาน หน้า 5
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 597119 N 1390281
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ  UTM 47P E 596851N 1390664

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 3  พร้อมวางท่อ  หมู่ที 5 
บ้านหนองคร้า

จํานวน 274,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 3 พร้อมวาง
ท่อ หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ระยะทาง 1,725 เมตร หนาเฉลีย 0.15  เมตร หรือปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,035 ลูกบาศก์เมตร  ปรับเกรดบดอัดเรียบ พร้อมวางท่อ
ระบายนํา คสล. ขนาด ? 0.60 เมตร จํานวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 18
 ท่อน และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  เปลียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 589635 N 1396080
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ  UTM 47P E 591154 N 1395929

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,942,429 บาท
งบบุคลากร รวม 1,117,104 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,117,104 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 498,420 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  -ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
ตามหนังสือที มท. 0809.3/ ว 293 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559   
เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ  
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 5)  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองส่งเสริมการ
เกษตร  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง  
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ( ฉบับท1ี0 ) ประกาศ ณ วันที 22
 ธันวาคม 2558   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข  
เกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2559
 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับ  
อัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน)ประกาศ ณ วันที 4 พฤษภาคม 2559  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 486,684 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4
 อัตรา  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง ( ฉบับที 3)  
ประกาศ ณ วันที  10 กรกฏาคม พ.ศ.2557  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์  
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้รับเงินเพิม  
การครองชีพชัวคราว ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 17  มิถุนายน 2558  
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งบดําเนินงาน รวม 785,325 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,325 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 128,325 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ     ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
ข้อ (1) ,(3) ตามระเบียบ กฎหมาย  หนังสือสังการ ดังนี  
1.ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559
 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ  
หลักเกณฑ์ เงือนไข และกําหนดวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะ  
เป็นเงินรางวัลประจําปี  
2.ตามหนังสือที มท 0809.3/ว283 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
 เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรืองมาตรฐาน  
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน ( ฉบับที 6) และประกาศ  
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบ
แทนอืน ( ฉบับที 5)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล   ตังจ่าย จากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานส่งเสริมการเกษตร 
ตามระเบียบ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ.2551  
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548  
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ( ฉบับที 3 ) พ.ศ.2558  
2.ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12 ตุลาคม 2559
 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน  
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  
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ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
1. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ สปอร์ต ภาพ
พิมพ์ แผ่นพับ สิงสิงพิมพ์ คู่มือบริการประชาชน
3. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
5. ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ดัดแปลงต่อเติมแก้ไข อาคาร  หรือวัสดุต่างๆใน
กองส่งเสริมการเกษตร
6. ค่าเช่าทรัพยสิน อาทิ ค่าเช่าที
7. ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารรายเดือน
8. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ 
           ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 251 ข้อ 6 ยุทธ์ศาสตร์ที  2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที 159 ข้อ 10   ) 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี     
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559      
  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึด
แนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการแปลงเกษตรผสมผสาน
โดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ   ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที  2
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที 158 ข้อ 7  ) 
โครงการยึดแนวทางพระราชดําริ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพทางการ
เกษตร การศึกษาดูงาน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธ์ศาสตร์ที  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ หน้าที 158 ข้อ 8  ) 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/4122 ลงวันที 21
 พฤศจิกายน 2557  
เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที  
ท้องถินพ.ศ.2557  
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดในเขต
พืนทีตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายสําหรับค่าจัดซือ ยาอืนๆ และวัสดุอุปกรณ์ในการทําหมัน วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการดําเนิน
โครงการ เพือควบคุมปริมาณสุนัข-แมว จรจัดในพืนทีตําบลหินเหล็ก
ไฟ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการ
เกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที  1   ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 151 ข้อ 2  ) 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายสําหรับค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาต่างๆ วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในพืนทีตําบลหินเหล็กไฟ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุ
ทศาสตร์ที  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 151
 ข้อ 1  ) 

1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับการฝึก
อบรม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรในกองส่งเสริมการเกษตร  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที  4
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 249 ข้อ 1
 หน้า 249 ข้อ 2 ) 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ( ฉบับที 3)  
พ.ศ.2559  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมค่าบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์
เอกสาร เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร(แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 250 ข้อ 3  ) 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
ส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที  4
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 250 ข้อที 5 ) 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของ เครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรงขัดห้องนํา ไม้กวาด นํายา
ล้างห้องนํา นํายาขัดพืน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที  4
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 254 ข้อ 15  ) 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทีเกียวข้องกับการใช้งาน
ต่างๆ ในส่วนส่งเสริมการเกษตร เช่น สว่าน น๊อต ตะปู ลวดสลิง ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร หน้าที 253 ข้อ 10  )  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที  4
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 253 ข้อ 12
  ) ตามหนังสือที มท.0808.2/ ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของเครืองตัดหญ้า เครืองสูบนํา รถ
ยนต์ เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-
2564 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้าที 254 ข้อ 13  ) 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ชุดตรวจสอบคุณภาพดิน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564
 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้าที 254 ข้อ 14  ) 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เพือใช้ในงานของ
กองส่งเสริมการเกษตร อาทิ วัสดุเพาะชํา พันธุ์พืช อาหารสัตว์อุปกรณ์
ขยายพันธุ์พืช สปริงเกอร์ ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที  4
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 253 ข้อ 11  ) 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหมึกเครืองพิมพ์  แผ่นดิสก์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564
 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้าที 253 ข้อ 9  ) 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีไม่เข้าลักษณะวัสดุหมวดอืนๆ  เพือใช้งานใน
ส่วนส่งเสริมการเกษตร   ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที  4
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 254 ข้อ 16  ) 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต การติดตังและค่าบริการ
ระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทังการจัดทําระบบเครือ
ข่ายภายใน ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 255 ข้อ 17 )
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท. 0815.3/ว
 252 ลงวันที 27 มิถุนายน 2560  
เรือง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนีสาธารณูปโภคค้างชําระของ
ส่วนราชการ  

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ทีมี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เช่น เครืองสูบนํา เป็นต้น ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-
2564 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้าที 250 ข้อ 4  )  
(1)จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ )  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

โครงการจัดซือตู้จัดเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการจัดซือตู้จัดเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้    ปรากฏในแผน
งานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561-
2564 เพิมเติม ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  )
(1)จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ )  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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โครงการจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการจัดซือโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี จํานวน 1
 ชุด ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร หน้าที 325 ข้อ 1 )
(1)จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ )  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที27มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและรุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการปลูกต้นไม้ม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมราชินีนาถฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมราชินีนาถฯ  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อมและใช้ประโยชน์ให้เหมาะกับสภาพ
พืนที หน้าที 136 ข้อ 3 )
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนืองมาจากพระราชดําริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯและพระบรมราชินีนาถฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่งนําและป่าไม้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที  5
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมและใช้
ประโยชน์ให้เหมาะกับสภาพพืนที หน้าที 136 ข้อ 2 )

โครงการมาจากพระราชดําริ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาต้นไม้ทีดําเนินโครงการปลูก
ไปแล้วทัวทุกพืนที ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํา
และป่าไม้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที 5
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมและใช้
ประโยชน์ให้เหมาะกับสภาพพืนที หน้าที 136 ข้อ 1)
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และทีแก้ไขเพิมเติม
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,079,900 บาท
งบลงทุน รวม 1,279,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,279,900 บาท
ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือ
สถานทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญพร้อมติดตังอุปกรณ์ (หน้าบ้านลุงสวาท) 
หมู่ที 2 บ้านวังโบสถ์

จํานวน 657,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ พร้อมติดตัง
อุปกรณ์  ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร และถังกรองสนิม
เหล็ก ติดตังเครืองสูบนําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้นําขนาด 2 แรง
ม้า 220 V.ACพร้อมตู้คอนโทรลและอุปกรณ์  และติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐาน  หน้า 211
ค่าพิกัดจุดก่อสร้างUTM 47P E 595020 N 1391682

โครงการเปลียนหอถังทรงแชมเปญ ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที 13 บ้านโชค
พัฒนา

จํานวน 592,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานเปลียนหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์
เมตร สูง 20 เมตร และถังกรองสนิมเหล็ก   และติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย   สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐาน  หน้า 216
ค่าพิกัดจุดก่อสร้างUTM 47P E 589889 N 1390524

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมหอถังทรงแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอถังทรงแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 – 2564
ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า 210
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ  
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งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 800,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาและอุปกรณ์ภายในตําบลซึงเป็น
กรรมสิทธิของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและอุปกรณ์ประปา ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา โดยมีรายการดังนี
           (1.1) โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคพร้อมแรงดันนํา ซอยตาล
เดียวบน หมู่ที 7 บ้านหนองเหียง แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน หน้า 123

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,980,970 บาท
งบกลาง รวม 14,980,970 บาท
งบกลาง รวม 14,980,970 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 480,420 บาท

"เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   
1)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว9  
ลงวันที 22 มกราคม 2557 เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง  
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5
/ว81  
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3 )  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 4072  
ลงวีนที 15 กรกฏาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  
พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
"     

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,242,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ทีมีสิทธิและ
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๒ (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพือการ
จัดการเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม หน้า  130) 
"     
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,680,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียความพิการและทุพพลภาพในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟทีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลัก
เกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียย้งชีพ
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพือ
การจัดการเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและทีประมาณการ
เพิมเติม ตามประกาศรายชือผู้มีสิทธิขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
(แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้า  130)
"     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์รับรองและขึนทะเบียนกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง
   (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้า  130) 
"     
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สํารองจ่าย จํานวน 1,498,540 บาท
"เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง    
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667  
ลงวันที 12 มีนาคม 2545 เรือง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัย  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  
ลงวันที 10 ตุลาคม 2554 เรือง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นําท่วมฉับ
พลัน  
นําป่าไหลหลาก และนําล้นตลิง  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3215  
ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพือช่วยเหลือ  
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว76
 ลงวันที 13   
มกราคม 2558 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 4515  
ลงวันที 11 สิงหาคม 2558 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัย  
นําท่วมฉับพลัน นําป่าไหลหลาก และดินถล่ม  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว843   
ลงวันที 843 ลงวันที 28 เมษายน 2559 การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  
7) หนังสสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360  
ลงวันที 2 พฤศิกายน  2558 เรือง การเตรียมความพร้อมเพือการจัดการ
ปัญหา  
ไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559  
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3358 ลงวัน
ที 29 ตุลาคม 2553  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/76  
ลงวันที 13 มกราคม 2558 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยหนาว  
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  
งบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกกาคม 2559   "     
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 400,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีตําบลหินเหล็กไฟ  
โดยตังไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ  
แห่งชาติ ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง    
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม หน้า 292) 
ประกาศ
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
.2557 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
-ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค ภายใต้คณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การจัดบริการสาธารณสุข
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557
-ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง หลักเกณฑ์การคัด
เลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ.2557
หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0891.3/ว 1263 ลว30 พ.ค. 2557 เรือง แจ้งประกาศเกียว
กับหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที
-หนังสือ สปสช. 3.18.15/ว 0012 ลว7 พ.ค. 2558 เรือง แนวทางการ
สนับสนุนและพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที
-หนังสือ มท 0891.3/ว403 ลว25 ก.พ. 2559 เรือง แจ้งประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุน
-หนังสือ สปสช. 3.65/74/2559 ลว1 มี.ค.2559 เรือง แนวทางปฏิบัติ
เพือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพตาและ
ป้องกันภาวะความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
-หนังสือ สปสช. 3.65/ว.14/2559 ลว1 มิ.ย.2559 เรือง รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที
"     
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 608,010 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ( กบท)  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  
ตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี   
1)พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500  
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2546  
3)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก  
ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม 2558  เรือง ซักซ้อมการส่งเงิน
สมทบกองทุน  
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2559  
4)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก  
ที มท 0808.5/ว 41ลงวันที 14 สิงหาคม 2558  เรือง ซักซ้อมการส่งเงิน
สมทบกองทุน  
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2559  
5)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก  
ที มท 0808.5/ว 28ลงวันที 21 กรกฏาคม 2559 เรือง ซักซ้อมการส่งเงิน
สมทบกองทุน  
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2560  
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