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งานงบประมาณ ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 



องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

เขต/อําเภอ หัวหิน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

พืนที 95.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 13,833 คน

ชาย 6,333 คน

หญิง 7,500 คน

ข้อมูล ณ วันที 21 กันยายน 2559



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 66,749,659.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 24,544,333.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,230,740.62 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.2559 ณ วันที 12 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 12 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 65,971,173.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 7,681,138.02 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,324,115.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 555,378.32 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 96,880.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 44,595,946.47 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 11,717,715.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 12,411,420.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 53,542,216.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,213,084.80 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,844,580.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 13,888,535.46 บาท

งบลงทุน จํานวน 13,296,444.43 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,299,571.82 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 12,300,870.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 5,963,500.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 0.00 6,213,000.00 12,156,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 1,302,000.00 1,467,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 400,000.00 520,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 60,000.00 60,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บ 0.00 7,975,000.00 14,203,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 48,025,000.00 44,015,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 48,025,000.00 44,015,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 13,254,826.00 28,125,520.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 13,254,826.00 28,125,520.00

รวม 0.00 69,254,826.00 86,343,520.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 0.00 4,387,000.00 14,596,480.00

งบบุคลากร 0.00 21,712,714.00 24,202,522.00

งบดําเนินงาน 0.00 21,136,612.00 23,574,418.00

งบลงทุน 0.00 15,340,500.00 17,137,500.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 6,678,000.00 6,832,600.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 0.00 69,254,826.00 86,343,520.00

รวม 0.00 69,254,826.00 86,343,520.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 22,610,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,626,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 13,814,530

แผนงานสาธารณสุข 3,069,901

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,517,240

แผนงานเคหะและชุมชน 6,705,728

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 700,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 440,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17,089,560

แผนงานการเกษตร 2,063,491

แผนงานการพาณิชย์ 1,110,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 14,596,480

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 86,343,520





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,428,790 3,076,400 12,505,190

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,006,440 0 4,006,440

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,422,350 3,076,400 8,498,750

งบดําเนินงาน 7,562,000 1,400,000 8,962,000

    ค่าตอบแทน 960,000 660,000 1,620,000

    ค่าใช้สอย 4,755,000 400,000 5,155,000

    ค่าวัสดุ 677,000 260,000 937,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,170,000 80,000 1,250,000

งบลงทุน 1,093,000 0 1,093,000

    ค่าครุภัณฑ์ 333,000 0 333,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 760,000 0 760,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

                                             รวม 18,133,790 4,476,400 22,610,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 1,226,400 1,100,000 2,326,400

    ค่าใช้สอย 839,400 300,000 1,139,400

    ค่าวัสดุ 387,000 800,000 1,187,000

งบลงทุน 0 300,000 300,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 300,000 300,000

                                             รวม 1,226,400 1,400,000 2,626,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,205,180 0 3,205,180

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,205,180 0 3,205,180

งบดําเนินงาน 1,064,950 4,791,400 5,856,350

    ค่าตอบแทน 291,950 0 291,950

    ค่าใช้สอย 563,000 2,101,900 2,664,900

    ค่าวัสดุ 175,000 2,689,500 2,864,500

    ค่าสาธารณูปโภค 35,000 0 35,000

งบลงทุน 221,000 150,000 371,000

    ค่าครุภัณฑ์ 221,000 0 221,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,382,000 4,382,000

    เงินอุดหนุน 0 4,382,000 4,382,000

                                             รวม 4,491,130 9,323,400 13,814,530

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 900,424 900,424

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 900,424 900,424

งบดําเนินงาน 1,695,477 1,695,477

    ค่าตอบแทน 731,477 731,477

    ค่าใช้สอย 830,000 830,000

    ค่าวัสดุ 118,000 118,000

    ค่าสาธารณูปโภค 16,000 16,000

งบลงทุน 354,000 354,000

    ค่าครุภัณฑ์ 194,000 194,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 160,000 160,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000

    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

                                             รวม 3,069,901 3,069,901



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 1,077,540 1,077,540

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,077,540 1,077,540

งบดําเนินงาน 439,700 439,700

    ค่าตอบแทน 106,000 106,000

    ค่าใช้สอย 155,000 155,000

    ค่าวัสดุ 153,700 153,700

    ค่าสาธารณูปโภค 25,000 25,000

                                             รวม 1,517,240 1,517,240

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 3,121,128 0 0 3,121,128

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,121,128 0 0 3,121,128

งบดําเนินงาน 1,033,500 200,000 50,000 1,283,500

    ค่าใช้สอย 0 0 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 1,033,500 200,000 0 1,233,500

งบลงทุน 20,500 0 0 20,500

    ค่าครุภัณฑ์ 20,500 0 0 20,500

งบเงินอุดหนุน 0 2,280,600 0 2,280,600

    เงินอุดหนุน 0 2,280,600 0 2,280,600

                                             รวม 4,175,128 2,480,600 50,000 6,705,728

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 700,000 700,000

    ค่าใช้สอย 700,000 700,000

                                             รวม 700,000 700,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 200,000 120,000 120,000 440,000

    ค่าใช้สอย 200,000 120,000 120,000 440,000

                                             รวม 200,000 120,000 120,000 440,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 2,420,160 0 2,420,160

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,420,160 0 2,420,160

งบดําเนินงาน 880,000 0 880,000

    ค่าตอบแทน 162,000 0 162,000

    ค่าใช้สอย 480,000 0 480,000

    ค่าวัสดุ 218,000 0 218,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

งบลงทุน 1,195,400 12,594,000 13,789,400

    ค่าครุภัณฑ์ 1,195,400 0 1,195,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 12,594,000 12,594,000

                                             รวม 4,495,560 12,594,000 17,089,560

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 972,900 0 972,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 972,900 0 972,900

งบดําเนินงาน 930,991 60,000 990,991

    ค่าตอบแทน 165,991 0 165,991

    ค่าใช้สอย 530,000 60,000 590,000

    ค่าวัสดุ 225,000 0 225,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 99,600 0 99,600

    ค่าครุภัณฑ์ 69,600 0 69,600

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 30,000 0 30,000

                                             รวม 2,003,491 60,000 2,063,491



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบลงทุน 1,110,000 1,110,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,110,000 1,110,000

                                             รวม 1,110,000 1,110,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,596,480 14,596,480

    งบกลาง 14,596,480 14,596,480

                                             รวม 14,596,480 14,596,480



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 22,610,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,626,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 13,814,530

แผนงานสาธารณสุข 3,069,901

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,517,240

แผนงานเคหะและชุมชน 6,705,728

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 700,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 440,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17,089,560

แผนงานการเกษตร 2,063,491

แผนงานการพาณิชย์ 1,110,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 14,596,480

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 86,343,520

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที(◌ุ6)2552  มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อ
บัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และโดยอนุมัติของนายอําเภอหัวหิน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 86,343,520 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
86,343,520 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายนาวิน มูลมงคล)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

อนุมัติ

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

(นายสุทธิพงศิ คล้ายอุดม)

ตําแหน่ง นายอําเภอหัวหิน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอ หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 5,563,000 97.74 % 11,000,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 0.00 250,000 140.00 % 600,000

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 300,000 52.00 % 456,000

     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 0.00 0.00 100,000 0.00 % 100,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 0.00 6,213,000 12,156,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 13,000 -38.46 % 8,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 9,718.00 30,000 233.33 % 100,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 0.00 118,390.00 1,000,000 0.00 % 1,000,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 740.00 4,000 0.00 % 4,000

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 600.00 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 % 50,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 25,250.00 150,000 66.67 % 250,000

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 850.00 35,000 0.00 % 35,000

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 460.00 5,000 0.00 % 5,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 156,008.00 1,302,000 1,467,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00 400,000 30.00 % 520,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 400,000 520,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 37,000.00 50,000 0.00 % 50,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 % 10,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 37,000.00 60,000 60,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 350,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 1,190,469.22 5,500,000 45.45 % 8,000,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 0.00 5,500,000 9.09 % 6,000,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 77,637.78 850,000 -5.88 % 800,000

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 0.00 2,500,000 0.00 % 2,500,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 0.00 3,500,000 20.00 % 4,200,000

     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 582.00 0 0.00 % 0

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 15,000 0.00 % 15,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 % 50,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 38,733.81 100,000 0.00 % 100,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 2,097,731.00 30,000,000 -26.67 % 22,000,000

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 0.00 10,000 -100.00 % 0

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 466,021.47 0 0.00 % 0

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 3,871,175.28 48,025,000 44,015,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 1,744,245.00 13,254,826 112.19 % 28,125,520

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 1,744,245.00 13,254,826 28,125,520

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 5,808,428.28 69,254,826 86,343,520

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  13:59:43 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 86,343,520   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

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 1,467,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 8,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 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

ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 520,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 520,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 60,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 44,015,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 350,000 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 4,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 15,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 22,000,000 บาท
รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 28,125,520 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 28,125,520 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 0 0 48,000 50 % 72,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 0 48,000 50 % 72,000

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0 0 0 3,021,000 3.15 % 3,116,040

เงินค่าตอบแทนอืน 0 0 0 95,040 0 % 95,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 3,863,400 4,006,440

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 113,230 0 0 2,771,000 10.04 % 3,049,170

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,495 0 0 15,240 -56.3 % 6,660

เงินประจําตําแหน่ง 11,200 0 0 174,000 7.59 % 187,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 42,680 0 0 1,543,060 16.39 % 1,795,920

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 21,080 0 0 206,690 1.31 % 209,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินอืนๆ 0 0 0 147,000 18.37 % 174,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 209,685 0 0 4,856,990 5,422,350

รวมงบบุคลากร 209,685 0 0 8,720,390 9,428,790

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 20,000 3,625 % 745,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 90,000 -72.22 % 25,000

ค่าเช่าบ้าน 6,400 0 0 160,000 0 % 160,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 28,210 6.35 % 30,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,058.25 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 11,458.25 0 0 298,210 960,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 660,000 -36.36 % 420,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100,000 50 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการจัด
ทําแผนพัฒนาสามปี 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีต่างๆ 0 0 0 454,080 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติงาน รัฐพิธี
ต่างๆ

0 0 0 0 100 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ อบต.หินเหล็กไฟ

0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 1,392,400 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชน 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้
ทีเกียวข้องต่างๆ

0 0 0 42,720 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,350 0 0 309,053 -19.11 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(หน่วยตรวจสอบภายใน ) 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและ
สร้างหลักหมุดทีดิน 0 0 0 68,368 46.27 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายก อบต.หิน
เหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ 0 0 0 0 100 % 1,400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาอบรมเพือ
เพิมศักยภาพผู้นําท้องถิน ผู้นํา พนักงาน
ส่วนตําบล

0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 1,500,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการประชาคมเพือจัดทําแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2561-2563) 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 2,350 0 0 3,111,621 4,755,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 404,917 -25.91 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 30,000 233.33 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 150,000 -6.67 % 140,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 27,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 97,830 -48.89 % 50,000

วัสดุอืน 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 737,747 677,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 19,166.14 0 0 900,000 6.67 % 960,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,881.51 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 55,000 -63.64 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 1,594.3 0 0 61,632 -2.65 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 23,641.95 0 0 1,046,632 1,170,000

รวมงบดําเนินงาน 37,450.2 0 0 5,194,210 7,562,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือชุดรับแขกสําหรับหอประชุม 0 0 0 0 100 % 50,000

จัดซือชุดรับแขกห้องนายก อบต. 0 0 0 0 100 % 50,000

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพือใช้ในงาน
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 40,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะไม้พร้อมเก้าอีสําหรับห้อง
ประชุม อบต.หินเหล็กไฟ 0 0 0 200,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือพ่วงข้างรถมอเตอร์ไซค์พร้อม
หลังคา จํานวน 1 คัน 0 0 0 18,000 -100 % 0

จัดซือรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี. 
เกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน 0 0 0 38,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อเหวียง 
จํานวน 2 เครือง 0 0 0 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 104,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับ
งานประมวลผล 0 0 0 105,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิด แอลอีดี 
ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด เอ 3 0 0 0 53,000 -100 % 0

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 29,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 162,000 -38.27 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 635,000 333,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องนํา 0 0 0 0 100 % 500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติม
ห้องป้องกันฯ 0 0 0 0 100 % 260,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 760,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 635,000 1,093,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงานบริหารทัวไป 247,135.2 0 0 14,599,600 18,133,790

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 61,070 0 0 966,500 86.24 % 1,800,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 7,725 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 67,200 0 % 67,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8,800 0 0 654,400 50.83 % 987,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,500 0 0 106,100 41.38 % 150,000

เงินอืนๆ 0 0 0 67,200 0 % 67,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 79,095 0 0 1,876,400 3,076,400

รวมงบบุคลากร 79,095 0 0 1,876,400 3,076,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 30,000 900 % 300,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 4,950 0 0 120,000 75 % 210,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 48,500 106.19 % 100,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,110 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,060 0 0 278,500 660,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกอาณาจักร 0 0 0 102,000 -100 % 0

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติ
ราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 60,000 66.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 462,000 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 55,000 81.82 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 65,000 53.85 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 170,000 260,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 18,000 66.67 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 18,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 7,060 0 0 928,500 1,400,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงกันห้องปฏิบัติงานกองคลัง
และเก็บเอกสารทางการเงิน 0 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 150,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 180,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 86,155 0 0 2,984,900 4,476,400

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 333,290.2 0 0 17,584,500 22,610,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีประจําศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา 0 0 0 0 100 % 329,400

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีประจําศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา 0 0 0 329,400 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งาน
ป้องกัน 0 0 0 12,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งาน
ป้องกัน 0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานของ
ศูนย์ อปพร. 0 0 0 232,980 -44.2 % 130,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร. 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร. รุ่น
ที 2 0 0 0 328,040 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 370,000 -100 % 0

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,322,420 839,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 19,620 664.53 % 150,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 70,000 45.71 % 102,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 20,000 400 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 249,620 387,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,572,040 1,226,400

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 1,572,040 1,226,400

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ

0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  เช่น  เทศกาล
          ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

0 0 0 18,800 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองอัคคีภัยในชุมชนในพืนที
ตําบลหินเหล็กไฟ

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองอัคคีภัยในสถานศึกษา 0 0 0 70,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนนําและไฟป่า ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

0 0 0 251,960 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนนําและไฟป่า ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 37,000 170.27 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 377,760 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 601,200 24.75 % 750,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 661,200 800,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,038,960 1,100,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 200 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 300,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 100,000 300,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 1,138,960 1,400,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 2,711,000 2,626,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 36,720 0 0 617,000 184.12 % 1,753,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 6,010 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 50,800 19.69 % 60,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 1,169,740 2.4 % 1,197,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 179,140 -13.84 % 154,340

เงินอืนๆ 0 0 0 39,200 0 % 39,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 42,730 0 0 2,055,880 3,205,180

รวมงบบุคลากร 42,730 0 0 2,055,880 3,205,180

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 66,000 342.35 % 291,950

ค่าเช่าบ้าน 4,000 0 0 36,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,767 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,767 0 0 102,000 291,950

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 403,600 7.28 % 433,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100,000 -20 % 80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 553,600 563,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 58,000 -31.03 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 6,100 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 1,365 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 210,465 175,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 25,000 35,000

รวมงบดําเนินงาน 7,767 0 0 891,065 1,064,950

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 60,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู 
จํานวน 4 เครือง

0 0 0 112,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 90,000

จัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล    หินเหล็กไฟ

0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

จัดซือตู้วางเอกสาร 4 ชัน 0 0 0 0 100 % 15,000

จัดซือโต๊ะหินอ่อน 0 0 0 0 100 % 10,500

จัดซือพัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 95,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียงลําโพง พร้อมเครือง
เล่นและอุปกรณ์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิก
เซล จํานวน 1 เครือง

0 0 0 7,000 -100 % 0

จัดซือโทรทัศน์ แอลอีดี สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 9,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 353,000 221,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 353,000 221,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 332,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 332,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 332,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 50,497 0 0 3,631,945 4,491,130

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา
สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน 0 0 0 75,000 -100 % 0

(2) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.หินเหล็กไฟ

0 0 0 20,000 -100 % 0

(3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและ
ศึกษาดูงาน

0 0 0 35,000 -100 % 0

(4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 7,535 -100 % 0

(5) โครงการอบรมส่งเสริมการศึกษาใน
อนาคต 0 0 0 15,000 -100 % 0

(6) โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่ง
เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์
เยาวชน

0 0 0 20,000 -100 % 0

(7) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพือ
เตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอา
เซียน

0 0 0 25,000 -100 % 0

(8)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0 0 0 1,340,800 -100 % 0

ครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 1,896,900

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบล
หินเหล็กไฟ

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่ง
เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญา
ให้เด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากร
ทางการศึกษา/คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงาน

0 0 0 0 100 % 35,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสําคัญ
ทางการศึกษาให้กับเด็กในระดับปฐมวัย
และประชาชน

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,538,335 2,101,900

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 2,501,794 7.5 % 2,689,500

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,501,794 2,689,500

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 4,040,129 4,791,400

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน 0 0 0 300,000 -100 % 0

ก่อสร้างหลังคาพร้อมปรับพืนบริเวณที
ตังเครืองสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองซอ

0 0 0 300,000 -100 % 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน 0 0 0 570,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า
แปรงฟันพร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน หนองคร้า

0 0 0 0 100 % 120,000

ค่าจ้างเหมาติดตังประตูม้วน เปิด-ปิด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(1)ก่อสร้างหลังคาและปรับพืนสนามเด็ก
เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง 0 0 0 163,900 -100 % 0

ก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์สําหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน

0 0 0 76,100 -100 % 0

จ้างเหมาติดตังรางนําฝนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองซอ 0 0 0 25,000 -100 % 0

จ้างเหมาติดตังเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง
พร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน

0 0 0 90,000 -100 % 0

ปรับพืนบริเวณทางเดินเข้าอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 1,555,000 150,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 1,555,000 150,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 4,178,000 4.88 % 4,382,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 4,178,000 4,382,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 4,178,000 4,382,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 9,773,129 9,323,400

รวมแผนงานการศึกษา 50,497 0 0 13,405,074 13,814,530
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 43,010 0 0 749,231 12.84 % 845,424

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,710 0 0 15,720 -17.3 % 13,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 44,720 0 0 806,951 900,424

รวมงบบุคลากร 44,720 0 0 806,951 900,424

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 344,477

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 400,980 -18.95 % 325,000

ค่าเช่าบ้าน 3,000 0 0 39,000 7.69 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 3,740 434.76 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 3,000 0 0 443,720 731,477

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 717,914 -2.5 % 700,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
พัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก

0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 25,000 220 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 762,914 830,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 40,000 75 % 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 160,000 -81.25 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 215,000 118,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 5,000 -20 % 4,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 10,000 20 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 15,000 16,000

รวมงบดําเนินงาน 3,000 0 0 1,436,634.07 1,695,477

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีพักคอย 0 0 0 0 100 % 26,000

จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง 0 0 0 18,000 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง 0 0 0 33,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 340,000 -50.59 % 168,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 391,000 194,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าก่อสร้างต่อเติมติดตังหลังคาหน้า
อาคารส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 160,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 160,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 391,000 354,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 240,000 -50 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000 120,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 240,000 120,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 47,720 0 0 2,874,585.07 3,069,901

รวมแผนงานสาธารณสุข 47,720 0 0 2,874,585.07 3,069,901

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 9,700 0 0 555,560 11.9 % 621,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 5,300 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 380,040 3.14 % 391,960

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 72,000 -11.25 % 63,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 15,000 0 0 1,007,600 1,077,540

รวมงบบุคลากร 15,000 0 0 1,007,600 1,077,540

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 56,000 106,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 60,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 130,000 155,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 100 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 80,000 -45.38 % 43,700

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 150,000 153,700

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 30,000 -16.67 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 30,000 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 366,000 439,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จัดซือ
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 * (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 
18.5 นิว)

0 0 0 23,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 23,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 23,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 15,000 0 0 1,396,600 1,517,240

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000 0 0 1,396,600 1,517,240

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 73,710 0 0 2,509,373 9.55 % 2,749,128

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 43,797 0 0 360,937 3.07 % 372,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 117,507 0 0 2,870,310 3,121,128

รวมงบบุคลากร 117,507 0 0 2,870,310 3,121,128

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 35,000 -85.71 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 74,031 -2.74 % 72,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 840,670 -7.04 % 781,500

วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุอืน 0 0 0 198,000 -39.39 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,187,701 1,033,500

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,187,700.93 1,033,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 0 100 % 9,500

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 0 0 0 0 100 % 11,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 20,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 20,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 117,507 0 0 4,058,010.93 4,175,128

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 200,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 561,064 306.48 % 2,280,600

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 561,064 2,280,600

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 561,064 2,280,600

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 761,064 2,480,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 0 50,000 50,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 117,507 0 0 4,869,074.93 6,705,728

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าจ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนสีเขียวคาร์บอน
ตํา 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านน่าอยู่  ลดภาวะ
โลกร้อน 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายดูงานเพือเพิมพูนความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 270,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดําเนิน
กิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหิน
เหล็กไฟ

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมอบ
เบเกอรี

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมอาชีพบริการ หลักสูตร  ซ่อม
เครืองใช้ไฟฟ้าพืนฐาน

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทํา
ศิลปะการกัดกระจก

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
หลักสูตรกระเป๋าทําจากผ้า

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการดําเนินกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนในตําบลหินเหล็กไฟเพือเป็นการ
ส่งเสริมบทบาทของสภาเด็กและเยาวชน
ในตําบล

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการดูงานเพือเพิมพูนความรู้ด้าน
การใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สูงอายุ 0 0 0 340,000 -100 % 0

โครงการประชาคมเพือจัดทําแผนชุมชน
และจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

0 0 0 50,000 60 % 80,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลัก
สูตรขนมไทยเพือการค้า 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพศิลปกรรม หลัก
สูตร การทําดอกไม้ประดิษฐ์ 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรม หลัก
สูตรแกะสลักผักและผลไม้ 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตําบล
หินเหล็กไฟ 0 0 0 50,000 -80 % 10,000

โครงการพัฒนาศูนย์ฟืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการในตําบลหินเหล็กไฟ 0 0 0 100,000 -40 % 60,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะ
ยาเสพติด

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 670,000 700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 670,000 700,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 770,000 700,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 770,000 700,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯหรือค่าใช้
จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน

0 0 0 150,000 -100 % 0

(2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนหรือกีฬานักเรียนในตําบลหิน
เหล็กไฟจํานวน

0 0 0 50,000 -100 % 0

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติ
ราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ

0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 200,000 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 200,000 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) โครงการจัดกิจกรรมซึงเป็นวัน
สําคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวัน
วิสาขบูชา เป็นต้น

0 0 0 20,000 -100 % 0

(2) โครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง 0 0 0 19,000 -100 % 0

(3) โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมซึงเป็นวันสําคัญ
ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาข
บูชา

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 54,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 54,000 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 54,000 120,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ
โครงการส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 0 100 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ
โครงการส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 180,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 180,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 180,000 120,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 180,000 120,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 434,000 440,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 44,460 0 0 1,007,554 44.9 % 1,459,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 6,835 0 0 12,610 -22.44 % 9,780

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 80,700 5.58 % 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 404,440 85.46 % 750,060

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 48,000 0 % 48,000

เงินอืนๆ 0 0 0 67,200 0 % 67,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 51,295 0 0 1,620,504 2,420,160

รวมงบบุคลากร 51,295 0 0 1,620,504 2,420,160

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าเช่าบ้าน 3,000 0 0 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 3,000 0 0 42,000 162,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 133,800 -2.84 % 130,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 15,000 566.67 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 30,000 733.33 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 178,800 480,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 34,666 44.23 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 3,000 500 % 18,000

วัสดุอืน 0 0 0 302,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 469,666 218,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 3,000 0 0 710,466 880,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร จํานวน 2 ตู้ 0 0 0 14,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 1,195,400

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 54,000 1,195,400

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ขยายประตูรัวทางเข้าทีทําการ อบต.หิน
เหล็กไฟ 0 0 0 77,400 -100 % 0

ต่อเติมรัวด้านหลังทีทําการ อบต.หิน
เหล็กไฟ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 107,400 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 161,400 1,195,400

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 54,295 0 0 2,492,370 4,495,560

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่างานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านหนองนก
น้อย

0 0 0 0 100 % 1,000,000

ค่างานก่อสร้างห้องนําและปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 6 
บ้านหนองซอ

0 0 0 0 100 % 890,000

ค่างานต่อเติมอาคารกองช่างและกอง
สวัสดิการฯ หมู่ที 4 บ้านหนองตะเภา 0 0 0 0 100 % 250,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญสดชืน หมู่
ที 10 บ้านหนองขอนใต้ ตําบลหินเหล็ก
ไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์

0 0 0 298,500 -100 % 0
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ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพอเพียง หมู่ที 
14 ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0 0 0 121,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ฉําชืน (ช่วงที2) ต่อจ่กโครงการเดิม ปี 
59 หมู่ที 15 บ้านหนองขอนเหนือ

0 0 0 15,600 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
รุ่งโรจน์ หมู่ที 4 บ้านหนองตะเภา 0 0 0 788,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ไร่วิรัตน์ 2 (ต่อจากโครงการเดิมปี59) 
หมู่ที 15 บ้านหนองขอนเหนือ

0 0 0 98,200 -100 % 0

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

0 0 0 770,000 -100 % 0

ก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้าง
หอประชุม อบต.หินเหล็กไฟ 0 0 0 391,200 -100 % 0

ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยฉําชืน หมู่ที 15 บ้านหนองขอน
เหนือ

0 0 0 570,300 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 10 (ราษฎร) (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า

0 0 0 0 100 % 166,000

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิมปี 59)  หมู่
ที 11 บ้านตอเกตุ

0 0 0 0 100 % 1,000,000

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยกันเอียม หมู่ที 7 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0 100 % 213,000

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแจ่มใสพัฒนา (ต่อจากโครงการ
เดิม)

0 0 0 0 100 % 111,600

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่ที 13 บ้านโชค
พัฒนา

0 0 0 0 100 % 1,000,000

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยตาสุข  หมู่ที 4 บ้านหนองตะเภา 0 0 0 0 100 % 950,800

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:03:34 หน้า : 30/39



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยไทปัน หมู่ที 7 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0 100 % 325,600

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบุญธรรม  หมู่ที 7 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0 100 % 349,800

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยพวงพยอม  หมู่ที 10 บ้านหนอง
ขอนใต้

0 0 0 0 100 % 210,800

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยสันติสุข 5  หมู่ที 10 บ้านหนอง
ขอนใต้

0 0 0 0 100 % 175,000

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที 11 
บ้านตอเกตุ

0 0 0 886,000 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยจันทอง หมู่ที 1 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 100 % 526,200

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยฉําชืน หมู่ที 15 บ้านหนองขอน
เหนือ

0 0 0 542,000 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยดีเด่น 2 หมู่ที 6 บ้านหนองซอ 0 0 0 111,000 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทรัพย์เพิมสุข หมู่ที15 บ้านหนอง
ขอนเหนือ

0 0 0 256,000 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านยายก๊วย หมู่ที 16 บ้านหนองตา
แววพัฒนา

0 0 0 898,000 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลอยสว่าง หมู่ที 2 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 500,000 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพิมพ์น้อย (ต่อจากโครงการเดิมปี 
58 ) หมู่ที 1 บ้านหนองขอน

0 0 0 898,000 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรุ่งโรจน์ (ต่อจากโครงการเดิมปี 
59) หมู่ที 4 บ้านหนองตะเภา

0 0 0 0 100 % 49,200
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ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยไร่วิรัตน์ 2 หมู่ที 15 บ้านหนอง
ขอนเหนือ

0 0 0 500,000 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังโบสถ์เชือมสามพันนาม หมู่ที 2 
บ้านวังโบสถ์

0 0 0 0 100 % 1,000,000

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสันติสุข 6 หมู่ที 10 บ้านหนองขอน
ใต้

0 0 0 0 100 % 318,800

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสัมพันธ์วงศ์ หมู่ที 3 บ้านหนองนก
น้อย

0 0 0 150,000 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังวัดนิโครฯ (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที 1 บ้านหนองขอน

0 0 0 0 100 % 473,800

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ซอย 2 ไร่ชวาทอง หมู่ที 8 
บ้านหนองเสือดํา

0 0 0 0 100 % 719,400

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย 3 หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า 0 0 0 669,600 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยโชคพัฒนา 1 เชือมต่อ
ซอยพัฒนา 1 (ต่อจากโครงการเดิมปี 
58 ) หมู่ที 13 บ้านโชคพัฒนา

0 0 0 620,000 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยสันติสุข (ต่อจากเดิม) หมู่
ที 10 บ้านหนองขอนใต้

0 0 0 690,000 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยลุงเล็ก 
หมู่ที 12 บ้านสามพันนาม 0 0 0 84,450 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อ
ลอดเหลียม คสล. ซอยหนองวงเดือน  
หมู่ที 14 บ้านหนองสมอ

0 0 0 0 100 % 1,000,000

ค่างานก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 15 บ้านหนองขอน
เหนือ

0 0 0 0 100 % 1,000,000
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ค่างานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กช่วงรอยต่อหมู่ 5 กับไร่ใหม่พัฒนา 
หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า

0 0 0 0 100 % 834,000

ค่างานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 
ชัน หมู่ที 9 บ้านขอนทอง 0 0 0 1,927,600 -100 % 0

ค่างานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยฮิลตัน - หม่อนไหม 
หมู่ที 7 บ้านหนองเหียง

0 0 0 443,600 -100 % 0

ค่างานปรับปรุงลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์
ไฟสนาม หมู่ที 14 บ้านหนองสมอ 0 0 0 750,000 -100 % 0

ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างซอยหม่อนไหม
สมเด็จฯ หมู่ที 14 บ้านหนองสมอ 0 0 0 483,278 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 13,462,328 12,594,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 13,462,328 12,594,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 13,462,328 12,594,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 54,295 0 0 15,954,698 17,089,560

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 13,910 0 0 283,690 37.52 % 390,120

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,680 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 457,280 3.08 % 471,360
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 69,000 0.61 % 69,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 15,590 0 0 851,970 972,900

รวมงบบุคลากร 15,590 0 0 851,970 972,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 120,991

ค่าเช่าบ้าน 2,400 0 0 45,000 0 % 45,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 4,345.5 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,745.5 0 0 45,000 165,991

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 6,500 0 0 93,000 -46.24 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการแปลงสาธิตการเกษตรผสม
ผสานโดยยึดแนวทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 120,000 -16.67 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักและ
ปุ๋ยนําหมักเพือใช้ในการเกษตร

0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร 0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 23,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 100,000
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
เพือจ่ายในโครงการค่าลงทะบียนอบรม
สัมนาของกองส่งเสริมการเกษตร เป็น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ

0 0 0 48,000 -100 % 0

หมู่บ้านเศรษฐกิจพิเพียง 0 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 6,500 0 0 494,000 530,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 30,000 100 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 205,000 225,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 13,245.5 0 0 754,000 930,991

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 15,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ส่วนกลาง 
ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน 0 0 0 523,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร 0 0 0 0 100 % 22,000

ครุภัณฑ์การเกษตร 0 0 0 0 100 % 17,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 548,000 69,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

ค่าถมดิน 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 30,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 548,000 99,600

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 28,835.5 0 0 2,153,970 2,003,491

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการปลูกต้นไม้ม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระ
บรมราชินีนาถฯ

0 0 0 0 100 % 30,000
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ 0 0 0 90,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000 60,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 100,000 60,000

รวมแผนงานการเกษตร 28,835.5 0 0 2,253,970 2,063,491

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตังครังแรกในอาคารหรือสถานทีราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่างานก่อสร้างระบบกรองนําประปา
พร้อมอุปกรณ์  หมู่ที 12 บ้านสามพัน
นาม

0 0 0 131,100 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์  หมู่ที 3 บ้านหนองนกน้อย 0 0 0 749,000 -100 % 0

ค่างานก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญพร้อม
อุปกรณ์  หมู่ที 8 บ้านหนองเสือดํา 0 0 0 579,000 -100 % 0
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ค่างานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตังหอถัง
ทรงแชมเปญและขยายเขตวางท่อประปา 
ซอยอํานวยผล – มิตรไมตรีหมู่ที 9 บ้าน
ขอนทอง

0 0 0 0 100 % 1,000,000

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซอย
หลังโรงเรียนหนองเหียง  หมู่ที 7 บ้าน
หนองเหียง

0 0 0 79,000 -100 % 0

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ในหมู่
บ้าน  หมู่ที 12  บ้านสามพันนาม 0 0 0 354,500 -100 % 0

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ในหมู่
บ้าน  หมู่ที 2 บ้านวังโบสถ์ 0 0 0 202,400 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตังถังกรอง
สนิมเหล็กและเจาะบ่อบาดาล

0 0 0 787,900 -100 % 0

ขยายเขตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์
ภายในหมู่บ้าน(ต่อจากโครงการเดิมปี 
2559) หมู่ที 12 บ้านสามพันนาม

0 0 0 263,900 -100 % 0

ค่างานขยายเขตวางท่อประปา ซอยทาง
เข้าหมู่บ้านหนองซอ หมู่ที 6 บ้านหนอง
ซอ

0 0 0 0 100 % 110,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 3,146,800 1,110,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 3,146,800 1,110,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 552,622 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 552,622 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 552,622 0

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 3,699,422 1,110,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 3,699,422 1,110,000
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 417,000 9.52 % 456,700

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 9,770,400

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 % 2,371,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 4,500 0 0 60,000 10 % 66,000

สํารองจ่าย 0 0 0 1,914,902 -47.78 % 1,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 350,000 0 % 350,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 0 0 560,000 3.96 % 582,180

รวมงบกลาง 4,500 0 0 3,301,902 14,596,480

รวมงบกลาง 4,500 0 0 3,301,902 14,596,480

รวมงบกลาง 4,500 0 0 3,301,902 14,596,480

รวมแผนงานงบกลาง 4,500 0 0 3,301,902 14,596,480

รวมทุกแผนงาน 651,644.7 0 0 69,254,826 86,343,520
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอ หัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 86,343,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 18,133,790 บาท
งบบุคลากร รวม 9,428,790 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,006,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 556,320 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ ดังนี      
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  อัตราเดือนละ 22,080 บาท   
   
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  2  ราย   อัตราเดือน
ละ 12,140  บาท       
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายองค์การ       
บริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล        
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2557      

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 72,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ  
 และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ดังนี  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   อัตราเดือนละ 2,000 บาท  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  2  ราย   อัตราเดือน
ละ 2,000  บาท   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายองค์การ   
บริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล    
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2557  
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 72,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ  
  และรองนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ดังนี  

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   อัตราเดือนละ 2,000 บาท  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  2  ราย อัตราเดือน
ละ 2,000 บาท  
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายองค์การ   
 บริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล   
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล    
 และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2557  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 95,040 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ       
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป      
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายองค์การ       
 บริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล       
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล        
 และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2557     
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,116,040 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต.,รองประธานสภาอบต.และ
สมาชิกสภา 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 รองนายองค์การ       
บริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล        
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2557      
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เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 95,040 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ       
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายองค์การ       
บริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล       
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล        
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ( ฉบับที 2 ) พ.ศ. 2557      

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,422,350 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,049,170 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 13  อัตรา      
2,749,170 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ( หน่วยตรวจสอบภาย
ใน )      300,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป      
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข      
เกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2559
 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับอัตรา      
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน) ประกาศ ณ
 วันที 15 มีนาคม 2559      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,660 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมตาม
คุณวุฒิให้กับพนักงาน       
ส่วนตําบล   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป      
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์      
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้รับเงินเพิม      
การครองชีพชัวคราว ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 17  มิถุนายน 2558   
   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 187,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ หัวหน้าสํานักงานปลัด       
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป      
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข      
เกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2559
 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับ      
อัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน)ประกาศ ณ วันที 4 พฤษภาคม 2559      
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,795,920 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 12 อัตรา      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป      
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง ( ฉบับที 3)      
ประกาศ ณ วันที  10 กรกฏาคม พ.ศ.2557      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 209,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป      
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป      
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์      
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้รับเงินเพิม      
การครองชีพชัวคราว ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 17  มิถุนายน 2558   
   

เงินอืนๆ จํานวน 174,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ และ      
หัวหน้าสํานักงานปลัด  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป      
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษตําแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.)      
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  ตามระเบียบ  ดัง
นี      
1)พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551      
2)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนของข้าราชการ      
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 4) พ.ศ.2553      

งบดําเนินงาน รวม 7,562,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 960,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 745,000 บาท

เพือจ่ายเป็น      
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)       จํานวน  700,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ   (เงินรางวัลประจําปี)       
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไปของสํานักงานปลัด      
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ ดังนี      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ      
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นราย
จ่ายอืนขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2557       
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2 / ว 859
 ลงวันที 29 พฤษภาคม      
2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน      
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557      
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557       
เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงิน      
(2) ค่าตอบแทนให้กับบุคคลทีให้รับแต่งตังเป็นกรรมการสอบคัดเลือก
กรรมการสอบวินัยหรือ   จํานวน  20,000 บาท
ทีเกียวข้องกับการบริหารงานบุคคล    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป      
ตามหนังสือสังการ ดังนี      
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวน
ทางวินัย      
ข้าราชการ พ.ศ.2536      
(3) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ   จํานวน  25,000 บาท
 (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบลของหน่วยตรวจสอบภาย
ใน      
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป      
ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ  ดังนี      
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ      
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นราย
จ่ายอืนขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2557       
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2 / ว 859
 ลงวันที 29 พฤษภาคม      
2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน      
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557      
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557       
เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงิน      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
 (1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล   จํานวน  20,000 บาท
และพนักงานจ้าง   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  
    
(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล   จํานวน  5,000 บาท
หน่วยตรวจสอบภายใน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป      
ตามหนังสือสังการ  ดังนี      
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
  พฤษภาคม 2550       
เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครอง      
ส่วนท้องถิน      

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล       
ตามหนังสือสังการ  ดังนี      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548      
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)      
พ.ศ.2551      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป      
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล       
ตามระเบียบหนังสือสังการ  ดังนี      
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
     
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541      
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงาน      
ส่วนท้องถิน (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       
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป      

ค่าใช้สอย รวม 4,755,000 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 420,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น      
(1)  ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ
โทรทัศน์, หรือสิงตีพิมพ์ต่างๆ  วีดีทัศน์  ฯลฯ       
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์ที4  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 102     
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน อบต.หินเหล็กไฟ 
    
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งาน อบต.หิน
เหล็กไฟ                      
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 )ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร หน้า 101     
 (1),(2)ตามหนังสือสังการ ดังนี     
 1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540     
 2)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ.2546     
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541      
 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555     
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
(3) ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ      
เช่นกิจกรรมของอบต.กิจกรรมปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหา
กษัตริย์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ      
การเผยแพร่ให้ความรู้ด้าน ประชาธิปไตย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  การรณรงค์แก้ไขปัญหา     
 และป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล และกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่อง
เทียว ฯลฯ          
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์ที4  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร หน้า 102     
 ตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี     
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541      
 เรือง เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541      
 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555     
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
 (4) ค่าจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  
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 หินเหล็กไฟ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์ที4      
 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 133     
 ตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี     
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541      
 เรือง เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541      
 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555     
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
 (5) ค่าบริการพืนทีเว็ปไซต์รายเดือน และค่าจดทะเบียนโดเมนรายปี ของ
เว็ปไซต์     
 องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ      
  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 )ยุทธศาสตร์ที4      
 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 134     
 (6) ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ      
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 )ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 100     
 (1)-(6)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป      
 - (หน่วยตรวจสอบภายใน )  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ตังไว้ 
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป     
 (6) ตามหนังสือสังการ ดังนี     
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 100     
 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     
 1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า     
 การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ     
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
 (1) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการคณะ
อนุกรรมการ    จํานวน  100,000
 ทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมายหรือตามระเบียบหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการ     
 ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน     
 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ใน
ค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายเท่าที     
 จ่ายจริงและให้แนบบัญชีรายชือจํานวนบุคคลและรายงานการประชุมเพือ
ใช้เป็นหลักฐานประกอบ     
 การเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย     
 เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ     
  ตังไว้ 100,000 บาทปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป      
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 )ยุทธศาสตร์ที4  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร หน้า 91     
 (2)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล       50,000
 ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ปีงบประมาณทีผ่าน
มา ไม่รวมเงินอุดหนุน      
 เงินกู้ เงินสะสม เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ ดังนี ในปีงบ
ประมาณ 2558      
  มียอดรับจริง30,406,142.84 คํานวณได้ ดังนี     
 30,406,142.84  x  1/100 = 304,061.42  บาท ให้เบิกจ่ายได้ภายใน
วงเงินงบประมาณที     
 ประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตามอัตราทีเกิดขึนจริงโดยคํานึง
ถึงความจําเป็น     
 และประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนจริง     
 มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงาน
เป็นผู้รับรอง     
 การจ่าย     
   - เพือเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับ     
 การรับรองรวมทัง ตรวจงานในการต้อนรับบุคคลคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน เยืยมชม หรือ ทัศนศึกษา     
 ดูงานค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ตังไว้ 50,000 ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป       
 งานบริหารงานทัวไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 )   ยุทธศาสตร์ที4  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 91     
 ข้อ (1) และข้อ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการ ดังนี     
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กร
กฏาคม 2548     
 
 เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรอง
ขององค์กรปกครอง     
 ส่วนท้องถิน     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติงาน รัฐพิธีต่างๆ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการวันสําคัญของทางราชการ เช่น วันปิยะ
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา        
 การอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนทีเข้าร่วมงานรัฐพิธีและพระราช
พิธีต่างๆ รวมทังจ่ายเป็นค่า       
 พวงมาลา ช่อดอกไม้  ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ สําหรับร่วมพิธีการที
สําคัญของทางราชการ      
 ร่วมกับหน่วยงานราชการอืนตามวาระและโอกาสต่างๆ    ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป      
  งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์
ที1      
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม หน้า 52      
 -ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ อืน ๆ ตามความ
จําเป็น ตามหนังสือสังการ ดังนี      
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0407/ว 1284 ลงวันที 10
 พฤศจิกายน 2530       
 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และ
พานประดับพุ่มดอกไม้       
 สรุปมีนัยสําคัญ ดังนี      
 1.)เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      
 2.)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรส       
 ทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่เกิน 300 บาท       
 3.)ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ
 อนุสาวรีย์ ครังละไม่เกิน 1,000 บาท      
 4.) ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท      
 5 ) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272 ลงวันที 11
 สิงหาคม 2530      
 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และ
พานประดับพุ่มดอกไม้       
 3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553      
 6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541      
 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน       
 7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555      
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน       
 7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กร
กฏาคม 2559      
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของ อบต.หินเหล็กไฟ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ อบต.หินเหล็กไฟ       
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานกฏหมายและคดี  (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 )         
 ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
หน้า  93      
 ตามหนังสือสังการ ดังนี      
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559      
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์      
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป   ตามหนังสือสัง
การ ดังนี      
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 2128  
ลงวันที 31 กรกฏาคม  2557      
  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์ที1  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม หน้า 32

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสาร จัดซือวัสดุอุปกรณ์ด้านต่าง ๆ
 ค่าอาหารว่างและเครืองดืม       
 ในการประชุม ประชาคมระดับตําบล  และประชุมอืนๆ หรือค่าใช้จ่ายทีจํา
เป็นอืน ๆ ฯลฯ      
  ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป       
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 )  ยุทธศาสตร์ท1ี  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม หน้า 32

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไป      
 อบรมสัมมนาฯลฯ  ของผู้บริหารท้องถิน  ผู้ช่วยผู้บริหารท้อง
ถิน   เลขานุการผู้บริหารท้องถิน        
 สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป      
  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์ที4  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร  หน้า 88

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน่วยตรวจสอบภายใน ) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล     
 
 ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 )      
  ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 89
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ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักหมุดทีดิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบหลักหมุดรังวัดทีดินค่าหมุด
ทีดิน  ค่าเจ้าหน้าทีรังวัด        
 และค่าธรรมเนียมเกียวกับการรังวัดทีดิน  เป็นต้น  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป       
 ตามหนังสือสังการ ดังนี      
 1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน    
  
 งานบริหารทัวไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 )
         ยุทธศาสตร์ที 4        
 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541      
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 91

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายก อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็ก
ไฟ

จํานวน 1,400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายก อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิก
สภา อบต.หินเหล็กไฟ       
 ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งว่าง และกรณี      
 คณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืน ๆ )อีกทัง
ให้ความร่วมมือ      
 ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิ      
 และหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการจัด      
 สถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าหนังสือ      
 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าสิงของที
บรรจุเอกสาร      
 ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการ      
 จัดทําโครงการปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานกิจการสภา อบต
.       
 ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า  92      
 ตามหนังสือสังการ ดังนี      
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559      
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ 2560      
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาอบรมเพือเพิมศักยภาพผู้นําท้องถิน ผู้นํา 
พนักงานส่วนตําบล

จํานวน 300,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา  เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ เครืองเขียน ค่าถ่ายเอกสาร       
 ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ      
 สําหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. ผู้นํา พนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง และผู้ทีเกียวข้อง ฯลฯ      
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป ตามหนังสือสัง
การ ดังนี       
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
 พ.ศ.2557      
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 88

ค่าใช้จ่ายในแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครง การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุง      
 ข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีทีดินและ      
 สิงปลูกสร้างตามทีกฏหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียกับค่า
วัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์      
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าคัดสําเนา ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ      
 โดนคํานึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการลงทุน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป        
 งานบริหารทัวไป  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี      
 1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์
สิน พ.ศ.2550      
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0803.3/ว 67 ลงวันที 9
  มกราคม 2555       
  3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551      
 เรือง การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน      
 4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541       
 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน       
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
  สิงหาคม 2555      
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
 ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 )ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       
 หน้า 131
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา
ทางวิชาการการประชุม       
 เชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ของผู้บริหารท้องถิน  ผู้ช่วยผู้บริหารท้อง
ถิน เลขานุการผู้บริหารท้องถิน       
 สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป       
  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์ที4  ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร หน้า 88      
 ข้อ (1),(2),(3) ตามระเบียบ ดังนี      
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555

โครงการประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561-2563) จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกประชาคมหมูบ้านเก็บรวบรวมปัญหาความ
ต้องการของหมู่บ้านโดย      
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 16 หมู่บ้าน รวม
ทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ       
 ทีจําเป็นในการออกประชาคมหมู่บ้าน 16 หมู่  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป      
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 )  ยุทธศาสตร์ท1ี ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคม หน้า 33      
 ข้อ (4) ข้อ ( 5 )  ตามระเบียบหนังสือสังการ   ดังนี      
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541       
 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน       
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
  สิงหาคม 2555       
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
 3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0810.2/ว 0600 ลงวันที 29
 มกราคม 2559      
 เรือง การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
(1)เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ   จํานวน   40,000
ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข 7462 ยีห้ออีซู
ซุ หมายเลขทะเบียน กฉ 5091     
 เครืองพิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์สําเนา เครืองปรับ
อากาศ เครืองโทรศัพท์  ตู้ โต๊ะฯลฯ     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 )     
ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร   หน้า 101     
(2) ( หน่วยตรวจสอบภายใน )เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน   จํานวน  10,000
ได้ตามปกติ)  เช่นเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ เป็นต้น      

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป   งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 )     
ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 94
     
กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที     
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาเองให้
ปฏิบัติ ดังนี     
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย     
2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ     

ค่าวัสดุ รวม 677,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นในการใช้งานสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ  
 แฟ้ม ปากกา ดินสอ นําดืม  ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ วารสาร หนังสือ
พิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือน    
หนังสือท้องถินไทย หนังมือทางวิชาการ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป  
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร    
 หน้า 98  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่าย  
ตามงบประมาณององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่า แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก นํายาขัดพืน ฯลฯ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 )   
ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร   หน้า 100  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
     ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างทีจําเป็นในการใช้
งาน เช่น ค้อน คีม จอบ สิว เลือย เสียม   
นํามันทาไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป  
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
  หน้า 98  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่าย  
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีจําเป็นในการใช้งานรถยนต์
ส่วนกลาง 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  (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 )  
  ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 98  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
     ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อ มาสด้า เลข
ทะเบียน กข 7462       
 ยีห้ออีซูซุ เลขทะเบียน กฉ 5091 รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน  5851
  เช่น นํามันเบนซิน         
นํามันดีเซล  นํามันเครือง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป       
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 )ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       
หน้า 99      
ตามหนังสือสังการ ดังนี      
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134      
     ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248      
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์      
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน      

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:09:19 หน้า : 18/114



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา       
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป       
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 )ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       
หน้า 99      
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดขยายเสียงสําหรับห้องประชุม ไมค์ตังโต๊ะ ไมค์
ลอย   จํานวน  17,000 บาท
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 )      
 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า   103      
ตามหนังสือสังการ ดังนี      
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134      
     ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248      
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์      
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน      
 

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:09:19 หน้า : 19/114



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอืนๆ
ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์      
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 )      
ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 99
      
-(หน่วยตรวจสอบภายใน) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม และอืน ๆ   จํานวน  10,000 บาท
ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป      
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 )ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       
หน้า 94      
ตามหนังสือสังการ ดังนี      
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134      
     ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248      
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์      
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน      
 

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์
นํา-ไฟฟ้า  
 ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิดแก๊ส-ปิดแก๊ส ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  
 งานบริหารทัวไป(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์ที 4
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 100   
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
     ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,170,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 960,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล กิจการ
ประปา    
เสียงไร้สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง รวมทังทีอืนๆ ซึงอยู่ในความดูแล
ขององค์การ  
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ไฟ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป   

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับนําประปาภูมิภาคสําหรับทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏ
ในแผนบริหารงานทัวไป  
  งานบริหารทัวไป  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์    
ค่าลงทะเบียน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป   

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  การ์ด และค่าสือสาร
อืน ๆ   
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   สายเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมทัง
การจัดทําระบบเครือข่าย   
ภายใน  ปรากฏใน  เป็นต้น   ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป  

งบลงทุน รวม 1,093,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 333,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือชุดรับแขกสําหรับหอประชุม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดรับแขกสําหรับหอประชุม ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า  102  
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ )

จัดซือชุดรับแขกห้องนายก อบต. จํานวน 50,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 )        
ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร   หน้า  103      
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ )
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 104,000 บาท

(1)จัดซือเครืองทํานําร้อนนําเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2  ก๊อก จํานวน 4
  เครืองๆละ 26,000 บาท   จํานวน  104,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 )        
ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร   หน้า  103      
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ) 
     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 29,000 บาท

(1) จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 1 KVA   ราคา 5,800 บาท จํานวน 5
 เครือง ๆละ5,800 บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน  
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA ( 630 Watt)  
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 )  
ยุทธศาสตร์ที 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 99,131   
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2559   
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
(วงเงินเกิน 5,000 บาท) ได้แก่ รถยนต์ส่วนกลาง เครืองปรับ
อากาศ เครืองถ่ายเอกสาร  
ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (แผน
พัฒนาสามปี  
พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 100  
กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที  
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาเองให้
ปฏิบัติ ดังนี  
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ  

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 760,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํา จํานวน 500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํา   จํานวน  500,000 
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํา ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป       
งานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์
ที 4       
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 102      
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ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องป้องกันฯ จํานวน 260,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องป้องกันฯ ขนาด กว้าง 3  ม
. X ยาว 4  ม.   จํานวน  260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมห้องป้องกันฯ ขนาด กว้าง 3
  ม. X ยาว 4  ม.       
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 )        
ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 103      

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน     รวม  50,000 บาท นําไปรวมยอดในงบดําเนินงาน 
  เงินอุดหนุน   จํานวน  50,000 บาท  
  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน        
  เพือจ่ายให้แก่ อบต.หนองพลับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ        
  หรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอหัวหิน ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป         
  งานบริหารทัวไป  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 )ยุทธศาสตร์
ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา        
  ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 132        

งานบริหารงานคลัง รวม 4,476,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,076,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,076,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 7 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอืน)ประกาศ ณ
 วันท1ี5 มีนาคม 2559

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวเงินเพิมอืนๆ ตามทีกฎหมาย
กําหนด ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรืองหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2559 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอืน) ประกาศ ณ วันที 4 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 987,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ , พนักงานจ้างทัว
ไปและคนงานทัวไป จํานวน 8 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที3) ประกาศ ณ วันท1ี0 กรกฎาคม พ.ศ.2557
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมอืนๆ ตามทีกฎหมาย
กําหนด ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองกําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมกาครองชีพชัว
คราว (ฉบับที2) ประกาศ ณ วันท1ี7 มิถุนายน 2558

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกอง
1)พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที4) พ.ศ
.2553

งบดําเนินงาน รวม 1,400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี
รายการเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 250,000.00 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป และคนงานทัวไป 
รายการค่าตอบแทนให้กับผู้แทนประชาคม ข้าราชการ หรือพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีได้รับการแต่งตังเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ จํานวน 50,000.00 บาท
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินที มท 0808.2/ว859 ลง
วันที29 พฤษภาคม 2557 เรืองการดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
 -  ค่าจ้างถ่ายเอกสารหรือค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 
 -  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
 -  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์กําหนดการชําระภาษี 
 -  ค่าจ้างเหมาบุคคลเพือปฏิบัติงานในตําแหน่งทีจําเป็น
 -  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 4
 หน้า 123-124

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง          ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ และรถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) 

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ สมุดบัญชีและแบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ ตาม
หนังสือที มท 0808.2/         ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี ฟิล์มกรองแสง ตามหนังสือที มท 0808.2/ว1248 ลว
. 27 มิ.ย. 2559  สําหรับรถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
ของกองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ตามหนังสือที มท
 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 สําหรับรถยนต์ส่วนกลางและรถ
จักรยานยนต์ส่วนกลางของกองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ/หรืออืนๆ ตามหนังสือ
ที มท 0808.2/ว1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นบริการจัดส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข           ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือ
ดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,226,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,226,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 839,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 
อัตรา

จํานวน 329,400 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ประจํา
ศูนย์ อปพร.องค์การบริหาร  
 ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ  
 การรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562
)ยุทธศาสตร์ที 4   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 95  
 ตามระเบียบ  ดังนี  
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452 ลงวันที 27 พ.ค
.2541  
 เรือง การเบิกค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกัน จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเกิดสาธารณภัยและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ งานป้องกัน   
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียว
กับ การรักษาความสงบภายใน  
 (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่งเสริมความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  หน้า 141  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
พ.ศ.2557  
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541   
เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722 ลงวันวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อม  
ความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน   
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ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานของศูนย์ อปพร. จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการศูนย์ อปพร.เช่น ค่าซ่อมแซม  ค่า
อะไหล่รถยนต์ ยีห้อมิตซูบิซิ  
 เลขทะเบียน บค 8051 และรถกู้ภัยเคลือนทีเร็วค่าซือวัสดุประจํา
ศูนย์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน  
การรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ) ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่งเสริมความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  หน้า 141  
ค่าซ่อมแซมกรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย   
ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาเองให้ปฏิบัติ ดังนี  
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
     ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เพือเพิมทักษะการป้องกันและ   
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าทีเจ้าหน้าทีป้องกันฯปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน   
 งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 )   
 ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน    
  หน้า 141   
ตามหนังสือสังการ ดังนี   
1)พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522   
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(ฉบับที2) พ.ศ.2549   
พ.ศ.2549   
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553   
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557   
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ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าในการเรียก อปพร. ทีเข้ารับการฝึกอบรมแล้วมาทบท
วน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง  
และเครืองดืม  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ  
การรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562
)ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   หน้า 141  
ตามระเบียบ  หนังสือสังการ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522   
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(ฉบับที2) พ.ศ.2549  
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.2553  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3795ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2552  
เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครือง
แต่งกาย  
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.)  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557  

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
หน้า 86  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  
พ.ศ.2555  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 387,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลักไฟ  สายอากาศ
หรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ   
"เครืองสัญญาณเตือนภัยฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน   งานบริหารทัวไป
                    งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 
"  
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน   (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562
)ยุทธศาสตร์ที 4   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 95  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่าย  
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง ยีห้อมิตซูบิซิ เลข
ทะเบียน บค 8051 รถกู้ภัย  
เคลือนทีเร็ว เช่น ยาง แบตเตอรี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทัวไป  
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน(แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562
)ยุทธศาสตร์ที 4  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 96  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่าย  
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงรถกู้ภัย รถอีซูซุ หมายเลข 81-0424 และ
รถมิตซูบิชิ บค 8051    
เพือช่วยเหลือประชาชนทีประสบปัญหาสาธารณภัยต่างๆ  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน(แผนพัฒนาสามปีพ
.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที 4   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 96  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
     ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ใช้ปฏิบัติงาน
สํานักงานและปฏิบัติงานนอกสนาม   
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในความสงบภาย
ใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา  
(แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 97  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่าย  
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไป  เกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน  
(แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 97  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่าย  
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ

จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาลต่างๆ  
เช่น  เทศกาลปีใหม่    เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น    
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดบริการ/จุดตรวจร่วมในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง  
เทศกาลปีใหม่บริเวณ สีแยกบายพาสตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(แผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 6   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  หน้า 142  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากทีสุดท0ี808.2
/ว2373 ลงวันที 23 ธันวาคม 2557  
 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัย-  
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2557  
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว3795 ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2552  
 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครือง
แต่งกายของอาสาสมัคร-  
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่าย  
ในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722 ลงวันวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อม  
ความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน   
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ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรืองอัคคีภัยในชุมชนใน
พืนทีตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรืองอัคคีภัยให้กับ
เด็กนักเรียนในพืนทีตําบลหินเหล็กไฟ     
 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  
 (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่งเสริมความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  หน้า 142  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541   
เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0313.4/ว3722 ลงวันวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อม  
ความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน   

ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนนําและไฟป่า ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนนําและ ไฟ
ป่า เป็น ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม   
ค่าอะไหล่ รถนําอเนกประสงค์    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของเจ้าหน้าที     
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  
(แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่งเสริม  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หน้า 142  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
  พฤษภาคม 2550   
เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครอง  
ส่วนท้องถิน  
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม  
กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที  
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาเองให้
ปฏิบัติ ดังนี  
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
(รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงินไม่เกิน5,000
 บาท) ปรากฏใน  
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (แผนพัฒนาสามปี  
พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร  หน้า 97  
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ  

ค่าวัสดุ รวม 800,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 750,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงรถนําเอนกประสงค์ หมายเลข
ทะเบียน -1358 และรถนําอเนกประสงค์  
คันสีส้ม  เพือช่วยในการแจกจ่ายนําให้แก่ประชาชนรวมทังไฟป่าทีอาจ
เกิดขึนในตําบลหินเหล็กไฟ    
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  
 (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     
หน้า 96  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่าย  
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 4   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 97  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่าย  
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248  
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมีวงเงิน   
เกินกว่า5,000 บาท เช่น ซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ รถนํา
อเนกประสงค์ จํานวน 2  คัน   
ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  
(แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 98   
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,491,130 บาท
งบบุคลากร รวม 3,205,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,205,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,753,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล , เงินเดือนสําหรับข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน) ประกาศ ณ วัน
ที 15 มีนาคม 2559
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน)ประกาศ ณ วันที 4
 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,197,840 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง ( ฉบับที 3) ประกาศ ณ วันที  10 กรกฏาคม พ.ศ.2557

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 154,340 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว ( ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 17  มิถุนายน 2558

เงินอืนๆ จํานวน 39,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที 4
) พ.ศ.2553
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งบดําเนินงาน รวม 1,064,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 291,950 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 291,950 บาท

(1) ค่าตอบแทนบุคคลซึงช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์การ
บริหารส่วนตําบล       ตังไว้ 30,000บาท เช่น ค่าตอบแทนครูภูมิปัญญา
ท้องถิน เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา
  (2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตังไว้ 261,950 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
อืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทัวไป ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2 / ว 859
 ลงวันที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
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ค่าใช้สอย รวม 563,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 433,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  
  - ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป ตําแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์อนุบาล
หัวหิน เป็นเงิน 108,000 บาท หน้า 119
  - ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น แผ่นพับป้ายประชา
สัมพันธ์
เป็นเงิน 10,000 บาท หน้าที 122
  - ค่าจ้างเหมาจัดทํา/ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
เงิน 150,000 บาทหน้าที 122
  - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บนําเป็นพืนทีทําความสะอาดเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน หน้าที50 เป็นเงิน 30,000 บาท
  - ค่าจ้างเหมาจัดทําฐานวางพระพุทธรูปประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน
เป็นเงิน 25,000 บาท หน้าที 49
  - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องล้างหน้าแปรงฟันเป็นห้องเก็บของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังโบสถ์เป็นเงิน 35,000 บาท หน้าท4ี6
  - ค่าจ้างเหมากันห้องพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ เป็น
เงิน 25,000 บาทหน้าที45
  - ค่าจ้างเหมาติดตังกันสาดบริเวณอ่างล้างหน้าแปรงฟันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังโบสถ์
เป็นเงิน 50,000 บาท หน้าที 46
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษาจากแผน
พัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม และยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 86)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น รถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อเชฟ
โรเลต เลขทะเบียน บพ 3056 ,เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ เครือง
ปรับอากาศ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 120)

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 120)
1. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000
  บาท 
2. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที
มีวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด จาน ชามช้อน แก้ว
นํา ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์
ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 120)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี สีนํามัน ไม้ เสือ
นํามัน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 121)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อเซฟโรเลต เลขทะเบียน บพ
-3056 เช่นยาง แบตเตอรีฯลฯปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 106)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อเชฟโรเลต เลข
ทะเบียน บพ 3056เช่นนํามันดีเซล นํามันเครืองฯลฯปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 119)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหมึกเครืองคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 120

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้นําประปาในสํานักงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562
 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 41 
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 119)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการติดตังและค่า
บริการระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทังการจัดทําระบบ
เครือข่ายภายใน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 135)

งบลงทุน รวม 221,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 221,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิวจํานวน 1 เครืองโดยคุณลักษณะ
เฉพาะ1) ขนาดทีกําหนดเป็นความละเอียดในการสร้างภาพขันตํา
2) สามารถย่อได้ 3) พืนทีการพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษA4ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 41) 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558)
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จัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล    หินเหล็กไฟ

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 40(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 40)
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ)

จัดซือตู้วางเอกสาร 4 ชัน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้วางเอกสาร 4 ชัน จํานวน 3 ตู้ ให้กับกองการ
ศึกษาฯ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 121)
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ)

จัดซือโต๊ะหินอ่อน จํานวน 10,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหินอ่อน จํานวน 3 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ เพือใช้ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็ก และเพือบริการทีนังให้แก่ผู้มารับบริการ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 39)
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ)

จัดซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 2 ตัว ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
จากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 40(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 40)
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 9,500 บาท

(1) จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง    จํานวน 9,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็งจํานวน 1 เครืองโดย
คุณลักษณะเฉพาะ
1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย 2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5
 แรงม้า 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  4) พร้อมใบมีด
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 41) 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,323,400 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 4,791,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,101,900 บาท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,896,900 บาท
เพือจ่ายเป็น
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,416,800 บาท
 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังโบสถ์จํานวน156,800 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองตะเภาจํานวน224,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
        (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองคร้า จํานวน140,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองซอจํานวน280,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองเหียงจํานวน 168,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน       หนองเหียง ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหินจํานวน448,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล       หัวหิน ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 ค่าจัดการเรียนการสอนจํานวน 430,100 บาท
 (1) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
โบสถ์ จํานวน 47,600 บาท 
          - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา เครืองเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
วังโบสถ์ จํานวน47,600 บาทปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
 (2) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ตะเภา จํานวน 68,000 บาท
          - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา เครืองเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองตะเภา จํานวน68,500 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 (3) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
คร้า จํานวน 42,500 บาท
          - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา เครืองเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองคร้า จํานวน 42,500 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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 (4) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ
จํานวน 85,000 บาท
          - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา เครืองเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองซอ จํานวน85,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 (5) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง
จํานวน51,000 บาท
          - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา เครืองเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเหียง จํานวน 51,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 (6) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน
จํานวน136,000 บาท
          - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา เครืองเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน จํานวน 136,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท0816.4/ว 1507 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่านทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 43)
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”
 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่นจํานวน 50,000 บาท
    (1) ระดับสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สถานศึกษา
ละ 50,000 บาท (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเช่น การจัดการแข่งขัน
กีฬา, งานวิชาการ , งานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม, กิจกรรมพัฒนา
เด็ก เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์
ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 43
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4 / ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4 / ว 2589 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2547 เรือง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 42)

โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 25,000 บาท

 - เพือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรม และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 58)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ในตําบลหินเหล็กไฟปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4 / ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 42)
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โครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย เพือสร้างปัญญา ความรู้ ให้
กับเด็กและเยาวชนปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 58)

โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมด้านเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร เด็ก เยาวชน และประชาชน เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 51)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากร
ทางการศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงาน

จํานวน 35,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงานปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสัง
การ ดังนี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 87)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสําคัญทางการศึกษาให้กับเด็กในระดับ
ปฐมวัยและประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการศึกษา เพือ
เตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัย และผู้ปกครอง ประชาชน เห็นความ
สําคัญของการศึกษาต่อของเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 43) 
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ค่าวัสดุ รวม 2,689,500 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,689,500 บาท

(1)จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษา ขันพืนฐาน จํานวน 2,127,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1
-ป.6โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (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
ศึกษาจากแผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 44
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท0816.4/ว 1507 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (2) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.หินเหล็กไฟ จํานวน 6 แห่ง จํานวน 562,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟจํานวน 6 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังโบสถ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา,ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองคร้า,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเหียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน เป็นเวลา 280
 วัน ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท0816.4/ว 1507 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (กองการศึกษา)
 (แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 44)
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟันพร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน หนองคร้า

จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟันพร้อม
หลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้าปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 47)

ค่าจ้างเหมาติดตังประตูม้วน เปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตังประตูม้วน เปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเหียง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 49)

งบเงินอุดหนุน รวม 4,382,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,382,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,382,000 บาท

(1) อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษา     ขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน ตัง
ไว้ 4,382,000 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
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 44)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,069,901 บาท
งบบุคลากร รวม 900,424 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 900,424 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 845,424 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
ประกาศ
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการจัดทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2558 
-ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่า
จ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับทึ 4) 
-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถินในระบบแท่ง
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิน (ฉบับ
ที 9) 
หนังสือสังการ
 -หนังสือ มท 0809.2/ว135 ลว 28 ธ.ค. 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถินในระบบแท่ง   
-หนังสือ มท 0809.3/ว71 ลว 12 ม.ค. 2559 เรือง ประกาศ ก.จ. และ ก
.ท. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
-หนังสือ มท 0809.3/ว293 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง ประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) และประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
-หนังสือ มท 0809.2/ว22 ลว 1 มี.ค. 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) 
 
-หนังสือ มท 0809.3/ว468 ลว 7 มี.ค. 2559 เรือง ประกาศ ก.อบต
. เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 2) 
-หนังสือ มท 0809.3/ว652 ลว 28 มี.ค. 2559 เรือง ประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) และ ประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
ประกาศ
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนดมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการคลองเทพชัว
คราว (ฉบับที2)  ประกาศ ณ วันที 17 มิถุนายน 2558
หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0809.3/ว652 ลว 28 มี.ค. 2559 เรือง ประกาศ ก.จ
. และ ก.ท. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) และ ประกาศ ก.อบต
. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง/ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
(ประกาศตามคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน) ประกาศ ณ วันที 4
 พฤษภาคม 2559)
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งบดําเนินงาน รวม 1,695,477 บาท
ค่าตอบแทน รวม 731,477 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 344,477 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงาน               ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป            ของกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
เงินอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
หนังสือสังการ
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 859 ลง
วันที 29 พฤษภาคม 2557เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557  เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนทีเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท และ ก. อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
หลักเกณฑ์เงือนไข และ วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 325,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
หลักเกณฑ์
-หนังสือ มท 0808.4/ว 4562 ลว 15 พ.ค. 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.
หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0808.4/5597 ลว 18 มิ.ย. 2553 เรือง การเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์
-หนังสือ มท 0808.2/ว 296 ลว 25 ม.ค.2550 เรือง หลักเกณฑ์และวิธี
การเกียวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
-หนังสือ มท 0808.2/ว 954 ลว 21 มี.ค.2550 เรือง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถินเข้าพักอาศัยในทีพักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
-หนังสือ มท 0803.2/ว3903 ลว 3 ธ.ค. 2553 เรือง กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสําหรับกรณีเกิดภัยพิบัตินําท่วม

หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0808.2ว/2744 ลว 16 ส.ค. 2547 เรือง สิทธิการเบิกค่า
เช่าบ้านตามคําร้องขอของตนเอง
-หนังสือ มท 0808.2ว/3360 ลว 7 ต.ค. 2547 เรือง สิทธิการเบิกค่าเช่า
บ้านตามคําร้องขอของตนเอง
-หนังสือ มท 0808.2/ว2579 ลว 26 พ.ย. 2558 เรือง ขอความร่วมมือ
ตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
ระเบียน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถินพ.ศ. 2541
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที2) พ.ศ. 2541
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที3) พ.ศ. 2549
หนังสือสังการ
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0809.3/ว1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือ
สิงพิมพ์ต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 127  จํานวน  2,000.-บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง  ค่าบริการ  ค่าตรวจวิเคราะห์  ค่า
สํารวจรายงานผลกระทบสิงแวดล้อมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 127   จํานวน 50,000.-บาท                                   
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน
สาธารณสุข  เช่น เต็นท์ , โต๊ะ,    เก้าอี  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 127
     จํานวน  8,000.-บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทาง
วิทยุ , โทรทัศน์ ,โรงมหรสพ,รถแห่ หรือสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 127  จํานวน  5,000.-บาท  
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับต่างๆ ด้าน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม เช่น ภาพพิมพ์  สือสิงพิมพ์  ป้ายไว
นิล  พลาสติก  PVC  เอกสารแผ่นพับ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562            ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 127
  จํานวน  35,000.-บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการเกียวกับการกําจัดขยะมูลฝอย และสิงปฏิกูลต่าง ๆ เพือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเกียวกับบริการกําจัดขยะมูลฝอย  และสิงปฏิกูลต่าง ๆ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 140   จํานวน 600,000.-บาท  
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 10) พ.ศ. 2558
หนังสือสังการ
-หนังสือ มท 0313.4/ว 1452 ลว.27 พ.ค. 2541 เรือง เบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างและเพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 87

ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2558 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
 
หนังสือสังการ
-หนังสือ กค0409.6/ว101 ลว9 ก.ย. 2547 เรือง การเบิกจ่ายค่าโดยสาร
เครืองบินภายในประเทศ
-หนังสือ กค0409.6/13178 ลว3 พ.ค. 2548  เรือง การเก็บค่า
ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
-หนังสือ มท 0808.2ว 2029 ลว5 ก.ค. 2548 เรือง การกําหนดเทียบ
ตําแหน่งเพือประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่าย-ในการเดินทางไปราชการ
-หนังสือ มท 0808.2/ว 3446 ลว19 ต.ค. 2548 เรือง การเดินทางไป
ราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทังในประเทศและต่างประเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-หนังสือ มท 0809.3/ว 2988 ลว4 ก.ย. 2550 เรือง เดินทางไปราชการ
เพือศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-หนังสือ มท 0809.3/ว1676 ลว19 มี.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่าง
ประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-หนังสือ มท 0809.3/ว932 ลว8 พ.ค. 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
-หนังสือ มท 0808.2/ว2632 ลว11 พ.ค. 2558 เรือง การกําหนดหลัก
เกณฑ์เกียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา อบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-หนังสือ มท 0808.2/ว741 ลว11 เม.ย. 2559 เรือง ขอความร่วมมือใช้
สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ                                 (วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) เช่น รถ
ยนต์เก็บขยะ  ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 123 
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
หนังสือสังการ
-มท 0313.4/ว1274 ลว 13 พ.ค 2545 เรือง การจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-หนังสือ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
-หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เรือง การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน          
-มท 0808.2/ว3523  ลว 20 มิ.ย. 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 118,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอ  นําดืม   ตะแกรงวางเอกสาร  ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร  หน้า 123 
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 มท 0808.2/ว1994 ลว 30 ก.ย. พ.ศ. 2553 เรือง การดําเนิน
การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
-มท 0808.2/ว3523  ลว 20 มิ.ย. 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมือ  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์  เช่น  เวชภัณฑ์ยา                  ชุดทําแผล  ถุงมือ  นํายาต่าง ๆ หู
ฟัง    เปลหามคนไข้   เครืองวัดความดันโลหิตชนิดพกพา  ฯลฯ
                  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562                 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 125 
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 มท 0808.2/ว1994 ลว 30 ก.ย. พ.ศ. 2553 เรือง การดําเนิน
การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
-มท 0808.2/ว3523  ลว 20 มิ.ย. 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย
โฆษณา  กระดาษ  ถ่านกล้อง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 126
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 มท 0808.2/ว1994 ลว 30 ก.ย. พ.ศ. 2553 เรือง การดําเนิน
การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
-มท 0808.2/ว3523  ลว 20 มิ.ย. 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 125 
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 มท 0808.2/ว1994 ลว 30 ก.ย. พ.ศ. 2553 เรือง การดําเนิน
การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
-มท 0808.2/ว3523  ลว 20 มิ.ย. 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  สําหรับทีทําการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

-มท 0808.2/ว3523  ลว 20 มิ.ย. 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการติดตังและค่า
บริการระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตรวมทังค่าจัดทําระบบเครือข่ายภาย
ใน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร  หน้า 134 

-มท 0808.2/ว3523  ลว 20 มิ.ย. 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 354,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 194,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีพักคอย จํานวน 26,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเก้าอีพักคอย  จํานวน  4  ชุด  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข                งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 129 
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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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 168,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติทีมีวงเงินเกินกว่า  5,000.-บาท)  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 122 
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
หนังสือสังการ
-มท 0313.4/ว1274 ลว 13 พ.ค 2545 เรือง การจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-หนังสือ มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
-หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย. 2558 เรือง การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน          
-มท 0808.2/ว3523  ลว 20 มิ.ย. 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 160,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ค่าก่อสร้างต่อเติมติดตังหลังคาหน้าอาคารส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 160,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารส่งเสริม
สุขภาพ                     ขนาด 16.50 X 11.00 เมตร  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร   หน้า 123 
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/ว1856 ลว31 มี.ค. 2559 เรือง การขยายระยะ
เวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม 
-หนังสือ มท 0808.4/ว3652 ลว17 พ.ย. 2553 เรือง การเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือการจ้างคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อปท
-มท 0808.2/ว948 ลว5 เม.ย. 2555 เรือง หลักเกณฑ์การคํานวณราคา
กลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-มท 0808.2/ว1096 ลว29 เม.ย. 2556 เรือง หลักเกณฑ์การคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
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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  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคนและสังคม  หน้า 54 
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์
-มท 0808.2/ว3616 ลว24 มิ.ย. 2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
หนังสือสังการ
-หนังสือ กค0406.3/ว59 ลว22 ก.ค. 2552 เรือง วิธีปฏิบัติเกียวกับเงินที
ส่วนราชการได้รับเงินอุดหนุนจาก อปท
-หนังสือ มท 0808.2/ว74 ลว8 ม.ค. 2553 เรืองการตังงบประมาณราย
จ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท ยกเลิก ตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว3616
-หนังสือ มท 0808.2/ว2864 ลว21 ก.ย. 2553 เรือง การเบิกจ่ายเงินอุด
หนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
-หนังสือ มท 0808.2/ว2916 ลว27 ก.ย. 2553 เรือง แนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิมเติม ยกเลิก ตามหนังสือ มท
 0808.2/ว3616
-หนังสือ มท 0808.2/ว2697 ลว15 มิ.ย. 2555 เรือง การเบิกจ่ายเงินงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพือสนับสนุนการกีฬา 
-หนังสือ มท 0891.3/ว73 ลว14 ม.ค. 2557 เรือง แนวทางการใช้จ่าย
เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้าน
ละ 15,000 บาท)
-หนังสือ มท 0808.2/ว2087 ลว12 เม.ย. 2559 เรือง การตังงบ
ประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือ
สนับสนุนวัด 
-หนังสือ มท 0808.2/ว6602 ลว25 เม.ย. 2559 เรือง การตังงบ
ประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือ
สนับสนุนวัด 
มท 0808.2/ว3616 ลว24 มิ.ย. 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-มท 0891.3/ว1474 ลว28 ก.ค. 2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

-มท 0891.3/ว1510 ลว3 ส.ค. 2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี
อนามัยทีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หนังสือหารือ
หนังสือ มท 0808.2/ว1201 ลว30 มิ.ย. 2553 เรือง สอบถามการตังงบ
ประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
หนังสือ มท 0808.2/ว 2469 ลว27 พ.ย. 2553 เรือง หารือแนวทางการ
ปฏิบัติการเสนอโคร
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งการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขอรับการพิจารณาจากคณะอนุกรรม
การอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
จังหวัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,517,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,077,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,077,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 621,680 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน  3
  อัตรา    ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
               งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
       ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิมเติมเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน) ประกาศ ณ วัน
ที 15 มีนาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 391,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน  3  อัตรา  ปรากฏในแผนงาน
             สังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
         ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ประกาศ ณ วันที 10 กรกฎาคม พ.ศ
.2557 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนสังคม
             สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์   
              ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองกําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบลลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 17 มิถุนายน 2585
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งบดําเนินงาน รวม 439,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
              สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป ขององค์การบริหารส่วน
              ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
  2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินที มท 0808.2/ว 859 ลง
วันที 29 พฤษภาคม 2557 เรืองการดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล 
               ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับสังคมสงเคราะห์
      เบิกจ่ายตามหนังสือสังการ ดังนี 
      หนังสือ มท0808.3/ว2429 ลงวันที 18 กรกฎาคม 2546 เรือง การ
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไป
              เกียวกับสังคมสงเคราะห์
               สําหรับค่าใช้จ่าย ตามหนังสือสังการ ดังนี
             1..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมถึง
                 (ฉบับที 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ปรากฏ
ใน  แผนงานสังคมสงเคราะห์
               งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
  สําหรับค่าใช้จ่าย ตามหนังสือสังการ ดังนี 
  1.ที มท 0803 /ว 1318 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2559 เรือง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร  หน้า 139)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าลงทะเบียนสัมมนา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
    ปรากฏใน แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ 
    สําหรับค่าใช้จ่าย ตามหนังสือสังการ ดังนี
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
    (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร  หน้า  86)   

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ทังทางด้านสุขภาพกาย
สุขภาพจิต สันทนาการ การออกกําลังกาย ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ 
    สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
    1.ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกียวกับ
การส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ”
    2.ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ด้าน
ที 4 การบริการสาธารณะ หัวข้อประเมิน ข้อที  7 
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ  และข้อ 11 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    4. ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542   หมวด 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถินของตนเองดัง
นี  (10)การสังคม สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คน
ชราและผู้ด้อยโอกาส (19) การสาธารณสุข 
การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล     
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที 55)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลางเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครือง
ถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์
    (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
การเมืองการบริหาร  หน้า 118)

ค่าวัสดุ รวม 153,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆเช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
     ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์
                (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า  117) 
  1.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000
 บาท
  2.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที
มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สําหรับรถตู้ทะเบียน นข 2343
 ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนกลางกองสวัสดิการและสังคม 
    ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ 
     (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร  หน้า  117)             

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 43,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลางกอง
สวัสดิการและสังคม 
     ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์
               (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร  หน้า  117)    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้ในงานโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นป้ายโฆษณา
กระดาษเขียนโปสเตอร์           
                ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับสังคมสงเคราะห์
               (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร  หน้า  117)    
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม หมึก
เครืองพิมพ์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
     คอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 
     (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร  หน้า  117)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต การติดตังและค่าบริการ
ระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต
               ความเร็วสูง รวมทังการจัดทําระบบเครือข่ายภายใน ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  
                 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 137)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,175,128 บาท
งบบุคลากร รวม 3,121,128 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,121,128 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,749,128 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป   จํานวน  23  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 372,000 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 1,033,500 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,033,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น มีด  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผง
ซักฟอก  ถุงดําใส่ขยะ  ถุงแดงใส่ขยะ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 124 
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 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อ
สร้าง   เช่น ค้อน จอบ เสียม คีม ชะแลง   ตะปู สี และอืน ๆ                ที
เกียวข้องกับงานก่อสร้าง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 123 
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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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอะไหล่ รถยนต์เก็บขยะ รถยนต์ส่วนกลาง รถ
จักรยานยนต์ เช่น ยาง แบตเตอรี ไขควง คีมหรือ                         กุญแจ
ต่าง ๆ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 124 
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 781,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนของรถยนต์เก็บ
ขยะ เครืองพ่นหมอกควัน  เครืองพ่นฝอยละอองละเอียด ( ULV)รถ
จักรยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  เครืองตัดหญ้า  เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันเครือง  แก๊สหรือก๊าซ  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 124
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  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 126 
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  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 125 
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 : 21/9/2559  14:09:20 หน้า : 73/114



วัสดุอืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  แผนพัฒนาสามปี   พ
.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 125 
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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งบลงทุน รวม 20,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยมีคุณลักษณะ 1) เป็น
เครืองตัดหญ้าแบบสะพาย  2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 3
) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี                     4) พร้อมใบ
มีด   จํานวน  1  เครือง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  แผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.2560-2562
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 128 
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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ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 11,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยมีคุณลักษณะ 1) เป็น
เครืองตัดหญ้าแบบสะพาย 2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 3
) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 4) พร้อมใบมีด  จํานวน  1
  เครือง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน  แผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 128 
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 2,480,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหลอดไฟ  สายไฟ  และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องกับ
งานไฟฟ้ารายทางสาธารณะภายในตําบล  ภายในสํานักงานอบต. และรอบ
บริเวณอบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560–2562ยุทธศาสตร์ที 4ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 110 

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:09:21 หน้า : 76/114



งบเงินอุดหนุน รวม 2,280,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,280,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,280,600 บาท

 (1)เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิมขนาดหม้อแปลงและขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาเดิน
สายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า  การเพิมกําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  บํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตําบล ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  โดยมีรายการดังนี
(1.1) ซอยสําราญรักษ์(ต่อจากโครงการเดิมปี 59)หมู่ที 8บ้านหนองเสือ
ดํา จํานวน 280,600 บาท
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานหน้า 78
(1.2) ซอยไปวัดห้วยสามพันนามหมู่ที 12บ้านสามพันนาม
จํานวน1,000,000 บาท 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานหน้า 79
(1.3) ซอยบ้านนายเปลียว  หมู่ที 16บ้านหนองตาแวว
พัฒนา                       จํานวน 1,000,000 บาท
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานหน้า 80

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 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  หน้า 139
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
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนสีเขียวคาร์บอนตํา จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานและให้แก่ผู้ทีเข้าร่วม
โครงการในการจัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม หรือฝึกอบรม ฯลฯ  เป็น
ต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  
    ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  หน้า 138
    ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
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

ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านน่าอยู่  ลดภาวะโลกร้อน จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินงานและให้แก่ผู้ทีเข้าร่วม
โครงการในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การประชุม หรือฝึกอบรม ฯลฯ  เป็น
ต้น 
    ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร  หน้า 137
    ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
    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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ค่าใช้จ่ายดูงานเพือเพิมพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ

จํานวน 270,000 บาท

    -เพือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตในช่วงวัยผู้สูงอายุ
อย่างเหมาะสม โดยการเรียนรู้จากผู้ทีประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิต
ช่วงวัยผู้สูงอายุ  ปรากฏในแผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน
ส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
    สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการและระเบียบทีเกียว
ข้อง ดังนี
    1.ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบนพ.ศ.2537 มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกียวกับการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้
พิการ”
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    3. ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542   หมวด 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถินของตนเองดัง
นี  (10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการ
รักษาพยาบาล 
    (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม หน้า 56)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 20,000 บาท

    เพือเป็นการส่งเสริมบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในตําบล     ในการ
พัฒนาชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
    ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
    สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการและระเบียบที        เกียว
ข้อง ดังนี
    1.อาศัยอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามภารกิจ  พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552   มาตรา 67  ภายใต้ข้อบังคับแห่ง
กฎหมาย    องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีทําในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้
พิการ
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    3. ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542   หมวด 2 การ
กําหนดอํานาจและหน้าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16
 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนใน ท้อง
ถินของตนเองดังนี  (10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส    
     (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม  หน้า  55) 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินงานและให้แก่ผู้ทีเข้าร่วม
โครงการในการจัดกิจกรรมรณรงค์  การประชุม  หรือฝึกอบรม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ   เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม  หน้า 60  
ระเบียบ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
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

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมอบเบ
เกอรี

จํานวน 20,000 บาท

             -เพือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชนทัวไป  ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
             ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
              สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการและระเบียบที
เกียวข้อง ดังนี
1.อาศัยอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามภารกิจพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552   มาตรา 67  ภายใต้ข้อบังคับแห่ง
กฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีทําในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
                      3. ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542   หมวด 2 การ
กําหนดอํานาจและหน้าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16
 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนใน ท้อง
ถินของตนเองดังนี  (10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส   (19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
                      (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม หน้า  34) 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพบริการ หลักสูตร  ซ่อมเครือง
ใช้ไฟฟ้าพืนฐาน

จํานวน 20,000 บาท

             -เพือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชนทัวไป  ปรากฏใน 
              แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน
              สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการและระเบียบที
เกียวข้อง ดังนี
1.อาศัยอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามภารกิจพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552   มาตรา 67  ภายใต้ข้อบังคับแห่ง
กฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีทําในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
                      3. ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542   หมวด 2 การ
กําหนดอํานาจและหน้าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16
 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนใน ท้อง
ถินของตนเองดังนี  (10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส    
                     (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม หน้า  35) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทํา
ศิลปะการกัดกระจก

จํานวน 20,000 บาท

    -เพือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชนทัว
ไป  
    ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
    สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการและระเบียบทีเกียว
ข้อง ดังนี
    1.อาศัยอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามภารกิจ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552   มาตรา 67  ภายใต้ข้อบังคับ
แห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีทําในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้
พิการ
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    3. ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542   หมวด 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถินของตนเองดัง
นี  (10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการ
รักษาพยาบาล 
    (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม หน้า  36) 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
หลักสูตรกระเป๋าทําจากผ้า

จํานวน 20,000 บาท

             -เพือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชน คนไร้ทีพึง  ปรากฏใน 
              แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน
               สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการและระเบียบที
เกียวข้อง ดังนี
1.อาศัยอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามภารกิจพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552   มาตรา 67  ภายใต้ข้อบังคับแห่ง
กฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีทําในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
                      3. ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542   หมวด 2 การ
กําหนดอํานาจและหน้าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16
 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนใน ท้อง
ถินของตนเองดังนี  (10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส   (19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัวและการรักษาพยาบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า  35

โครงการประชาคมเพือจัดทําแผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน

จํานวน 80,000 บาท

    เพือเก็บรวบรวมปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและ ชุมชน
โดย  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน
ของตนเองและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําเล่มจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสําเร็จรูปค่าจัดประชุม
ประชาคมจัดทําแผน เพือประกอบการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
สามปี 
พ.ศ.(2561-2563)  
    ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
    สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการและระเบียบทีเกียว
ข้อง ดังนี
    1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072   ลง
วันที 15 กรกฎาคม  2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม หน้า 33
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 10,000 บาท
    เพือให้ความรู้เกียวกับบทบาทหน้าทีของสตรี เพือพัฒนาสภาวะผู้นํา
สตรี  เพือส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน เพือส่งเสริมความ
สําคัญของสตรีภายในตําบล 
    ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
    สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการและระเบียบทีเกียว
ข้อง ดังนี
    1.อาศัยอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามภารกิจพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552   มาตรา 67  ภายใต้ข้อบังคับแห่ง
กฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าทีทําในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    3. ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542   หมวด 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถินของตนเองดัง
นี  (10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการ
รักษาพยาบาล    
    (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม หน้า  34) 

โครงการพัฒนาศูนย์ฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการในตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 60,000 บาท
-เพือเป็นการพัฒนาปรับปรุงให้ศูนย์ฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการในตําบล
หินเหล็กไฟ มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ได้มากยิง
ขึน ปรากฏในแผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือ
สังการและระเบียบทีเกียวข้อง ดังนี
    1.ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบน พ.ศ.2537 มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เกียวกับการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ”
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    3. ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  หมวด 2 การกําหนดอํานาจและ
หน้าทีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถินของตนเองดัง
นี  (10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการ
รักษาพยาบาล 
    (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม หน้า 55)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอา
ชนะยาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอา
ชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ต่อต้าน และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ใน     รูปแบบ
ต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
    ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน ตังจ่ายรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562)   
    ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม หน้า 37  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.3/ว1102  
ลงวันที 1 กรกฏาคม 2557 เรือง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและ
หยุดยังการ  
แพร่ระบาดของยาเสพติด  
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  
พ.ศ.2557  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541  
เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555  
เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิน  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
 (1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯหรือค่าใช้
จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จํานวน 200,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับ
เด็ก เยาวชน ประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน พนักงาน และประชาชน เป็นต้น ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4 / ว 2589 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2547 เรือง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 53)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมซึงเป็นวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาข
บูชา

จํานวน 10,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึงเป็นวันสําคัญทางศาสนา
หรือประเพณีทีสําคัญ หรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พุทธศาสนาเช่น วัน
วิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ 
    ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4 / ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษา)
    (แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 51)

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
                 ค่าเครืองเสียง ค่าประดับไฟ
     ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิน
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4 / ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 51)
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิน
    แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.พ.ศ.2560- 2562ยุทธศาสตร์ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 51
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4 / ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาตําบลสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 51)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่อง
เทียว  ปรากฏใน  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเทียว  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและสังคม หน้า 63  
ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541   
เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
  สิงหาคม 2555   
เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,495,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,420,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,420,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,459,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วนตําบลปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่าย
ก่อสร้างปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 750,060 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

เงินอืนๆ จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการกองช่างปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน รวม 880,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

รายการเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามหนังสือสังการ   ดังนี 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ.2551
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ   ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)
พ.ศ.2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด กค.0422.3/ว257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็น               
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารรายเดือน 
- ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
-ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายชือซอยถนนภายในตําบล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562
ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 108
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ   ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียงค่า
พาหนะค่าเช่าทีพักค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ตาม
หนังสือสังการ   ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562
ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารหน้า 89

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเช่น รถยนต์ส่วนกลาง, รถกระเช้าไฟฟ้า   เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองปรับอากาศชุดแม่ข่ายเครืองส่งวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย
ระบบ UHF – FM  ชุดลูกข่ายของเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562
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ค่าวัสดุ รวม 218,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มฯลฯ ตามหนังสือที มท  0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธาแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560– 2562 ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร หน้า 110

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี      ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตามหนังสือที มท 0808.2/ ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559  สําหรับรถยนต์ส่วนกลางปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562 ยุทธศาสตร์ที 4ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารหน้า 110 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ตามหนังสือที มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562 
ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 108

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หมึก  แผ่นดิสก์โปรแกรมและ
อืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือที มท 0808.2/ ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 –2562ยุทธศาสตร์ที 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า108

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

    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการติดตังและ
ค่าบริการระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรวมทังการจัดทํา
ระบบเครือข่ายภายในปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560–2562  ยุทธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 135 

งบลงทุน รวม 1,195,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,195,400 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,195,400 บาท
ค่าติดตังระบบลูกข่ายของระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ เครืองรับชุด
ลูกข่าย จํานวน 16 ชุด 16 หมู่บ้าน
         จํานวน   1,195,400 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบลูกข่ายของระบบเสียงไร้สายทางไกล
อัตโนมัติ เครืองรับชุดลูกข่าย จํานวน 16 ชุด 16 หมู่บ้าน     ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
ยุทธศาสตร์ที 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  หน้า 62
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 12,594,000 บาท
งบลงทุน รวม 12,594,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 12,594,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่างานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านหนองนกน้อย จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้าน
หนองนกน้อย  ตําบลหินเหล็กไฟ   สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน         แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 111
ค่าพิกัดจุดก่อสร้าง UTM 47P E 593562 N 1390773 

ค่างานก่อสร้างห้องนําและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 6 
บ้านหนองซอ

จํานวน 890,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างห้องนําและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน  หมู่ที 6 บ้านหนองซอ       ตําบลหินเหล็กไฟ  สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   และติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 111
ค่าพิกัดจุดก่อสร้าง UTM 47P E 589025 N 1391559

ค่างานต่อเติมอาคารกองช่างและกองสวัสดิการฯ หมู่ที 4 บ้านหนองตะเภา จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่างานต่อเติมอาคารกองช่างและกองสวัสดิการฯ  หมู่ที 4 บ้าน
หนองตะเภา   ตําบลหินเหล็กไฟ   ขนาดกว้าง 2.00 เมตร  ยาว 15.00
 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และ
ติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย       ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา        งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า 107
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 591028 N 1392187

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 10 (ราษฎร) (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า

จํานวน 166,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10
 ( ราษฎร ) ( ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า  ตําบลหิน
เหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15
  เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร  ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
หินเหล็กไฟ  และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐาน  หน้า 70
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 590360 N 1394792 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 590387 N 1394858 
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ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิมปี 59)  
หมู่ที 11 บ้านตอเกตุ

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจาก
โครงการเดิมปี 59) หมู่ที 11 บ้านตอเกตุ            ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 426 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,704 ตารางเมตร   ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50
 เมตร   สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ  และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์
ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 73
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 590895 N 1393357 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 591214 N 1393399 

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยกันเอียม หมู่ที 7 บ้านหนอง
เหียง

จํานวน 213,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกันเอียม  หมู่ที 7
 บ้านหนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 94
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 376 ตาราง
เมตร   ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร  สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 3
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 71
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 599324 N 1392112 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 599401 N 1392114 

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแจ่มใสพัฒนา (ต่อจาก
โครงการเดิม)

จํานวน 111,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแจ่มใส
พัฒนา (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที 7 บ้านหนองเหียง  ตําบลหินเหล็ก
ไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 48 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ  และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐาน  หน้า 71
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 597442 N 1393751 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 597432 N 1393703 
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ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่ที 13 บ้าน
โชคพัฒนา

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโชคพัฒนา 2
  หมู่ที 13 บ้านโชคพัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ   ผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร  ยาว 353 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,765 ตารางเมตร   ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า 74
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 590921 N 1391342 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 591016 N 1391003 

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยตาสุข  หมู่ที 4 บ้านหนอง
ตะเภา

จํานวน 950,800 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสุข หมู่
ที 4 บ้านหนองตะเภา  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 372 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,488 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า 70
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 591882 N 1390547 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 591864 N 1390178 

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยไทปัน หมู่ที 7 บ้านหนองเหียง จํานวน 325,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยไทปัน หมู่ที 7
 บ้านหนองเหียง  ตําบลหินเหล็กไฟ   ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 138 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 552 ตารางเมตร   ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า 71
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 597914 N 1394403 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 597781 N 1394440 
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ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบุญธรรม  หมู่ที 7 บ้านหนอง
เหียง

จํานวน 349,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญธรรม หมู่ที 7
 บ้านหนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ   (ช่วงที 1) ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 122 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50
 เมตร  และ (ช่วงที 2) ผิวจราจรกว้าง 3.70 เมตร  ยาว 30
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 599
 ตารางเมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐาน  หน้า 71
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 597935 N 1393604 ( ช่วง
ที 1 )   
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 598019 N 1393555 ( ช่วง
ที 1 )
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 598002 N 1393584 ( ช่วง
ที 2 )   
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 598001 N 1393608 (ช่วง
ที 2 )

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยพวงพยอม  หมู่ที 10 บ้าน
หนองขอนใต้

จํานวน 210,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยพวงพยอม  หมู่
ที 10 บ้านหนองขอนใต้    ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 77 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 308 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร  สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 73
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 596970 N 1389400 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 597042 N 1389420 

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสันติสุข 5  หมู่ที 10 บ้านหนอง
ขอนใต้

จํานวน 175,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสันติสุข 5  หมู่
ที 10 บ้านหนองขอนใต้     ตําบลหินเหล็กไฟ  (ช่วงที 1) ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 68 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร  และ (ช่วงที 2) ผิวจราจรกว้าง 1.60 เมตร  ยาว 4
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 278.40
 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน

ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 73
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 596878 N 1389410 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 596812 N 1389406 
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ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทอง หมู่ที 1 บ้านหนองขอน จํานวน 526,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทอง หมู่ที 1
 บ้านหนองขอน ตําบลหินเหล็กไฟ   ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร  ยาว 244
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 927.20
 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร  สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า 68
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 597282 N 1390219 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 597288 N 1389978 

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งโรจน์ (ต่อจากโครงการเดิมปี 
59) หมู่ที 4 บ้านหนองตะเภา

จํานวน 49,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งโรจน์ (ต่อจาก
โครงการเดิมปี 59) หมู่ที 4 บ้านหนองตะเภา  ตําบลหินเหล็กไฟ ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30
 เมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ  และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐาน  หน้า 69
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 592118 N 1390849 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 592100 N 1390854 

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังโบสถ์เชือมสามพันนาม หมู่ที 
2 บ้านวังโบสถ์

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังโบสถ์เชือม
สามพันนาม หมู่ที 2 บ้านวังโบสถ์ ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 397 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,588 ตารางเมตร   ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ และติดตังป้าย
โครงการจํานวน1 ป้าย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า 69 
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 594264 N 1393922 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 597986 N 1394202  
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ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข 6 หมู่ที 10 บ้านหนอง
ขอนใต้

จํานวน 318,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสันติสุข 6  หมู่
ที 10 บ้านหนองขอนใต้     ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 137 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1ป้าย ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 80 
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 596929 N 1389454 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 596798 N 1389444 

ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดนิโครฯ (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที 1 บ้านหนองขอน

จํานวน 473,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดนิโครฯ
 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที 1 บ้านหนองขอน ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 201 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50
 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ  และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐาน  หน้า 68
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 597175 N 1391109  
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 597277 N 1391271
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ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอย 2 ไร่ชวาทอง หมู่ที 8 
บ้านหนองเสือดํา

จํานวน 719,400 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ซอย 2 ไร่ชวาทอง  หมู่ที 8 บ้านหนองเสือดํา  ตําบลหินเหล็ก
ไฟ  (ช่วงที 1) ทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00 เมตร  ระยะ
ทาง 238 เมตร หรือปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 1,428 ตารางเมตร  ลงหิน
คลุกหนา 0.15 เมตร  กว้าง 6.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 214.20 ลูกบาศก์เมตร  เกรดบดอัดแน่น และ (ช่วงที 2) ทําการปรับ
เกรดผิวจราจรเดิมกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 81 เมตร หรือปริมาณ
พืนทีไม่น้อยกว่า 486 ตารางเมตร  ลงหินคลุกหนา 0.15
 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 73 ลูกบาศก์
เมตร  เกรดบดอัดแน่น ทําการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ผิวจราจร
กว้าง 6.00  เมตร  ระยะทางรวม 319 เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือ
ปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 1,914 ตารางเมตร  ทําการตีเส้นผิวจราจร
กว้าง 0.10 เมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ  และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐาน  หน้า 72
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 587962 N 1392782 ( ช่วง
ที 1 )   
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 588175 N 1392804 ( ช่วง
ที 1 )
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 588556 N 1392555 ( ช่วง
ที 2 )   
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 588629 N 1392565 (ช่วง
ที 2 )

ค่างานก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อลอดเหลียม คสล. ซอยหนองวงเดือน  
หมู่ที 14 บ้านหนองสมอ

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อลอดเหลียม  ซอย
หนองวงเดือน  หมู่ที 14 บ้านหนองสมอ  ตําบลหินเหล็กไฟ  โดยทําการ
ปรับเกรดพืนทางกว้าง 6.00 เมตร พร้อมลงลูกรังรองพืนทาง  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 615 เมตร หนาเฉลีย 0.20
 เมตร จํานวน 615 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ และลงหิน
คลุก  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 615 เมตร  หนาเฉลีย 0.20
 เมตร จํานวน 615 ลูกบาศก์เมตร  ปรับเกรดบดอัดเรียบ  และติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้า 75 
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 598660 N 1390165 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 598775 N 1390758 
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ค่างานก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 15 บ้านหนองขอน
เหนือ

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 15
  บ้านหนองขอนเหนือ        ตําบลหินเหล็กไฟ  ขนาดปากกว้าง 0.60
 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  ยาว 167 เมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้า 82 
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 597608 N 1388905 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 597597 N 1389069 

ค่างานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงรอยต่อหมู่ 5 กับไร่ใหม่พัฒนา 
หมู่ที 5 บ้านหนองคร้า

จํานวน 834,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 บ้านหนอง
คร้า ตําบลหินเหล็กไฟ  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 9.00 เมตร  สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า 76 
ค่าพิกัดจุดก่อสร้าง UTM 47P E 591716 N 1396190 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมหอถังทรงแชมเปญพร้อมอุปกรณ์
ต่างๆ  จํานวน 30,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอถังทรงแชมเปญพร้อมอุปกรณ์
ต่างๆ ภายในทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562  ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้า 77

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,003,491 บาท
งบบุคลากร รวม 972,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 972,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 390,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองส่งเสริมการ
เกษตร  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 471,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4
 อัตรา  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร 

งบดําเนินงาน รวม 930,991 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,991 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,991 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ     ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล   ตังจ่าย จากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานส่งเสริมการเกษตร 

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 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. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ 
            ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 113 ข้อ 77  ) 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการแปลงสาธิตการเกษตรผสม
ผสานโดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการแปลงสาธิตการ
เกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่าย
เป็น ค่าจ้างรถไถ ค่าจ้างปลูก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที  2
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที 66 ข้อ 1  ) ตามระเบียบ  และ
หนังสือสังการ ดังนี
 1. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537  ส่วนที 3 มาตรา 66 มาตรา 67  (7) มาตรา 69 มาตรา 69/1 
 2.  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) (24) (27) 
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541  หมวด 2  ข้อ 14 (1) (ค) 
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ
. 2541  หมวด 3 ข้อ 21 (2)
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2547 หมวด 4 ข้อ 38 ข้อ 39 
ข้อ 47 ข้อ 50 
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)พ.ศ. 2539
 (ฉบับที 3-5 )พ.ศ. 2541 (ฉบับที 6)พ.ศ. 2543 (ฉบับที 7)พ.ศ. 2545
 (ฉบับที 8)พ.ศ. 2547 (ฉบับที 9)พ.ศ. 2553 หมวด 2 ส่วนที 2 ข้อ13
 ข้อ 32 
 7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.หนังสือที มท.0313/ว 1347  ลง
วันที 19 พฤษภาคม 2541  เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 8. หนังสือที มท.0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555  เรือง ค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 9. หนังสือที ปข.0409/ว 3218 ลงวันที 5 กันยายน 2548  เรือง การส่ง
มอบการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ในภารกิจ การกระจายพันธุ์ 
 10. หนังสือที ปข 75007/625  ลงวันที 22  กรกฎาคม 2550
  เรือง การขออนุญาตใช้พืนทีสาธารณะ 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพทางการ
เกษตร การศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถานที
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุเครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าเอกสารและสิงพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที 66
 ข้อ 2  ) ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537  ส่วนที 3 มาตรา 66 มาตรา 67  (7) มาตรา 69 มาตรา 69/1 
 2.  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) (24) (27) 
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541  หมวด 2  ข้อ 14 (1) (ค) 
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ
. 2541  หมวด 3 ข้อ 21 (2)
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2547 หมวด 4 ข้อ 38 ข้อ 39 ข้อ 47 ข้อ 50 
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)พ.ศ. 2539
 (ฉบับที 3-5 )พ.ศ. 2541 (ฉบับที 6)พ.ศ. 2543 (ฉบับที 7)พ.ศ. 2545
 (ฉบับที 8)พ.ศ. 2547 (ฉบับที 9)พ.ศ. 2553 หมวด 2 ส่วนที 2 ข้อ13
 ข้อ 32 
 7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.หนังสือที มท.0313/ว 1347  ลง
วันที 19 พฤษภาคม 2541  เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 8. หนังสือที มท.0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555  เรือง ค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 9. หนังสือที ปข.0409/ว 3218 ลงวันที 5 กันยายน 2548  เรือง การส่ง
มอบการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ในภารกิจ การกระจายพันธุ์ 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่ายาต่างๆ อาทิ แอลกอฮอล ยา
คุมกําเนิด ยานํานําสลบ ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เข็ม และหลอดฉีด
ยา  สําลี ถุงมือ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพืนทีตําบลหินเหล็กไฟ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทศาสตร์ที  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 60
 ข้อ 1) ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. ๒๕๓๗  ส่วนที ๓ มาตรา ๖๖  มาตรา ๖๗  (๓) มาตรา ๖๙ มาตรา ๖๙/๑ 
 2)  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ 
มาตรา ๑๖ (๑๙) (๒๙) (๓๐) 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๒ ข้อ ๑๔ (๑) (ค)
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ
. ๒๕๔๑  หมวด ๓ ข้อ ๒๑ (๒)
 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ข้อ ๓๙  ข้อ ๔๗ ข้อ ๕๐ ข้อ๕๒ 
 6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒)พ.ศ
. ๒๕๓๙ (ฉบับที ๓-๕ )พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที ๖)พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที ๗)พ
.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที ๘)พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที ๙)พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ส่วน
ที ๒ ข้อ๑๓ ข้อ ๓๒ 
 7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.หนังสือที มท.๐๓๑๓/ว ๑๓๔๗  ลง
วันที ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑  เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 8) หนังสือที มท.๐๘๐๘.๔/ว ๓๗๒๒ ลงวันที ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  
เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (เอกสารแนบที ๘)
 9) บันทึกความร่วมมือการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม โดยมีวัตถุ
ประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน การทําบัญชีครัวเรือน เพือให้ประชาชน
มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้อย่าง
ยังยืน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการฝึกอบรม อาทิ ค่าวัสดุ  ค่า
อุปกรณ์ ค่าเอกสารและสิงพิมพ์ ค่าเครืองเขียน ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
อบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุ
ทศาสตร์ที  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที 38 ข้อ 1
 หน้าที 66 ข้อ 3  ) ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ ดังนี 
1)  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537  ส่วนที 7 มาตรา 66 มาตรา 68 (5) (6) (7) มาตรา 69
 มาตรา 69/1 
2)  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (6
) และ (16)  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541  หมวด 2 ข้อ 14 (1) (ค)  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2541
  หมวด 3 ข้อ 21 (2)งบดําเนินงาน  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2547 หมวด 4 ข้อ 39 ข้อ 47 ข้อ 50 ข้อ52 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)พ.ศ. 2539
 (ฉบับที 3-5 )พ.ศ. 2541 (ฉบับที 6)พ.ศ. 2543  (ฉบับที 7)พ.ศ. 2545
 (ฉบับที 8)พ.ศ. 2547 (ฉบับที 9)พ.ศ. 2553 หมวด 2 ส่วนที 2 ข้อ 13
 ข้อ 32  
7)  หนังสือที ปข 0409/ว3218 ลงวันที 5 กันยายน 2548 เรืองการส่ง
มอบการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ในภารกิจ การฝึกอบรมอาชีพ  และภารกิจการรวมกลุ่มและ
พัฒนากลุ่ม   
8)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ๙ (2545 -2549)  “
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 เรือง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือเข้ารับการฝึก
อบรม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรในกองส่งเสริมการเกษตร 
    ปรากฏในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 
ยุทศาสตร์ที  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 85
 ข้อ 1 ) 
ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2558
2) ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมค่าบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์
เอกสาร เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร(แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 112 ข้อ 72  ) 

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
ส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที  4
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 112 ข้อ 74) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทีเกียวข้องกับการใช้งาน
ต่างๆ ในส่วนส่งเสริมการเกษตร เช่น สว่าน น๊อต ตะปู ลวดสลิง ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เมืองการบริหาร หน้าที 112 ข้อ 75  )  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของเครืองตัดหญ้า เครืองสูบนํา รถ
ยนต์ เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้าที 114 ข้อ 79  ) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ชุดตรวจสอบคุณภาพดิน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้าที 114 ข้อ 80  ) 
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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. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที  4
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 112 ข้อ 76  ) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหมึกเครืองพิมพ์  แผ่นดิสก์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้าที 114 ข้อ 78  ) 

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีไม่เข้าลักษณะวัสดุหมวดอืนๆ  เพือใช้งานใน
ส่วนส่งเสริมการเกษตร   ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที  4
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 114 ข้อ 82  ) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต การติดตังและค่าบริการ
ระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทังการจัดทําระบบเครือ
ข่ายภายใน ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 135 ข้อ 8 )

งบลงทุน รวม 99,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,600 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 2
 เครือง   ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 115 ข้อ 83 )

ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน 17,600 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5
 นิว จํานวน 1 เครือง    ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการ
เกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทศาสตร์ที  4
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 115 ข้อ 84 )

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:09:22 หน้า : 104/114



ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นโครงการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล จํานวน 1 เครือง   
    ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทศาสตร์ที  4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที 114 ข้อ 81 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ทีมี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เช่น เครืองสูบนํา เป็นต้น ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้าที 115 ข้อ 83  )  

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
ค่าถมดิน
ค่าถมดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายในโครงการถมถนนและเกรดบดอัด ถนนในแปลงสาธิตฯ  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทศาสตร์ที  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้าที 67 ข้อ 4 )
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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 ) ตามระเบียบ และหนังวือสังการ ดังนี       
 1. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 ส่วนที 3 มาตรา 66 มาตรา  67 (7) มาตรา 69 มาตรา 69/1       
 
 2.  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (13) (16)   
     
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541  หมวด 2 (1)       
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2547 หมวด 4 ข้อ 39 ข้อ 47 ข้อ 50 ข้อ 52       
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)พ.ศ. 2539
 (ฉบับที 3-5 )  พ.ศ. 2541 (ฉบับที 6)พ.ศ. 2543 (ฉบับที 7)พ.ศ
. 2545 (ฉบับที 8)พ.ศ. 2547 (ฉบับที 9)พ.ศ. 2553 หมวด 2 ส่วนที 2
 ข้อ13 ข้อ 32        
 6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.หนังสือที มท. 0313/ว 1347   ลง
วันที 19 พฤษภาคม 2541  เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน       
 7. หนังสือที มท.0808.4/ว 3722  ลงวันที 10  สิงหาคม 2555
  เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน        
 8. หนังสือที ปข. 0417/ว5451  ลงวันที 2 พฤศจิกายน 255
  เรือง โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี  
      
 9.หนังสือที ปข 0023.13/3497  ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
  เรือง โครงการ “รักนํา รักป่า รักษาแผนดิน”        
 10.หนังสือที ปข 0023.13/4291 ลงวันที 1 สิงหาคม 2559
  เรือง โครงการ “รักนํา รักป่า รักษาแผนดิน”        
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ

จํานวน 10,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนืองมาจากพระราชดําริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯและพระบรมราชินีนาถฯ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ยุทศาสตร์ที  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมและใช้ประโยชน์ให้เหมาะกับสภาพพืนที หน้าที 136
 ข้อ (2 )ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 ส่วนที 3 มาตรา 66 มาตรา  67 (7) มาตรา 69 มาตรา 69/1 
 2.  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (13) (16) 
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541  หมวด 2 (1)
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2547 หมวด 4 ข้อ 39 ข้อ 47 ข้อ 50 ข้อ 52
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)พ.ศ. 2539
 (ฉบับที 3-5 )  พ.ศ. 2541 (ฉบับที 6)พ.ศ. 2543 (ฉบับที 7)พ.ศ
. 2545 (ฉบับที 8)พ.ศ. 2547 (ฉบับที 9)พ.ศ. 2553 หมวด 2 ส่วนที 2
 ข้อ13 ข้อ 32 
 6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.หนังสือที มท. 0313/ว 1347   ลง
วันที 19 พฤษภาคม 2541  เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 7. หนังสือที มท.0808.4/ว 3722  ลงวันที 10  สิงหาคม 2555
  เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 8.หนังสือที ปข 0023.13/3497  ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
  เรือง โครงการ “รักนํา รักป่า รักษาแผนดิน” 
 9.หนังสือที ปข 0023.13/4291 ลงวันที 1 สิงหาคม 2559
  เรือง โครงการ “รักนํา รักป่า รักษาแผนดิน” 

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:09:22 หน้า : 107/114



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) ตามระเบียบ และ
หนังสือสังการ ดังนี       
 1. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 ส่วนที 3 มาตรา 66 มาตรา  67 (7) มาตรา 69 มาตรา 69/1       
 
 2.  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (13) (16)   
     
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2541  หมวด 2 (1)       
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2547 หมวด 4 ข้อ 39 ข้อ 47 ข้อ 50 ข้อ 52       
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)พ.ศ. 2539
 (ฉบับที 3-5 )  พ.ศ. 2541 (ฉบับที 6)พ.ศ. 2543 (ฉบับที 7)พ.ศ
. 2545 (ฉบับที 8)พ.ศ. 2547 (ฉบับที 9)พ.ศ. 2553 หมวด 2 ส่วนที 2
 ข้อ13 ข้อ 32        
 6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.หนังสือที มท. 0313/ว 1347   ลง
วันที 19 พฤษภาคม 2541  เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน       
 7. หนังสือที มท.0808.4/ว 3722  ลงวันที 10  สิงหาคม 2555
  เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน        
 8. หนังสือที ปข. 0417/ว5451  ลงวันที 2 พฤศจิกายน 255
  เรือง โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี  
      
 9.หนังสือที ปข 0023.13/3497  ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
  เรือง โครงการ “รักนํา รักป่า รักษาแผนดิน”        
 10.หนังสือที ปข 0023.13/4291 ลงวันที 1 สิงหาคม 2559
  เรือง โครงการ “รักนํา รักป่า รักษาแผนดิน”        

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:09:22 หน้า : 108/114



แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,110,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,110,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,110,000 บาท
ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือ
สถานทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
ค่างานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตังหอถังทรงแชมเปญและขยายเขตวางท่อ
ประปา ซอยอํานวยผล – มิตรไมตรีหมู่ที 9 บ้านขอนทอง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานเจาะบ่อบาดาลขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว พร้อมติด
ตังเครืองสูบนําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้นําขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC 
พร้อมตู้คอนโทรล และติดตังหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20
 ลูกบาศก์เมตร  สูง 20 เมตร  พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และขยายเขตวาง
ท่อประปา พี.วี.ซี. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว ชัน 8.5 ชนิดบาน
ปลาย ระยะทาง 271เมตร  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้ายปรากฏในแผน
งานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 –
 2562 ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน  หน้า 79
ค่าพิกัดจุดก่อสร้าง UTM 47P E 595507 N 1389018 

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่างานขยายเขตวางท่อประปา ซอยทางเข้าหมู่บ้านหนองซอ หมู่ที 6 บ้าน
หนองซอ

จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่างานขยายเขตวางท่อประปา พี.วี.ซี. ขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 นิว ชัน 8.5 ชนิดบานปลาย ระยะทาง 1,087เมตร  สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560 – 2562 
    ยุทธศาสตร์ที 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า 78
ค่าพิกัดจุดเริมต้นโครงการ UTM 47P E 588554 N 1392279 
ค่าพิกัดจุดสินสุดโครงการ UTM 47P E 589141 N 1392300 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,596,480 บาท
งบกลาง รวม 14,596,480 บาท
งบกลาง รวม 14,596,480 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 456,700 บาท

เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป  
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 9,770,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยัง
ชีพผู้สูงอายุ     ดังนี
    ขัน  60-69 ปี      จํานวน   710   ราย  ๆ ละ 600 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน    5,112,000  บาท
    ขัน  70-79 ปี      จํานวน   316   ราย  ๆ ละ 700 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน    2,654,400   บาท
    ขัน  80-89 ปี      จํานวน   175   ราย  ๆ ละ 800 บาท  จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน   1,680,000   บาท
    ขัน  90 ปี  ขึนไป  จํานวน    27   ราย  ๆ ละ 1000 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน     324,000   บาท
           ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
                  1. หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559   การซักซ้อมแนวทางการตัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
                  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม หน้า  57) 
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,371,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้
พิการ  จํานวน   247   ราย ๆละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
ดําเนินการตามหนังสือ สังการ ดังนี
 1. หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1502
 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559   การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ
สนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2   พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม หน้า  58

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  รายเดิม จํานวน  10 ราย ๆ
 ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน รายใหม่  1 ราย ๆละ 500
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประจําปีงบประมาณ 2560 ทังสิน จํานวน 11 ราย ๆ ละ 500
 /เดือน จํานวน 12 เดือน   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 9
 ราย จ่ายจากเงินรายได้จํานวน  2 ราย   ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง 
ดําเนินการตามหนังสือ สังการ ดังนี
1.หนังสือที มท 0891.3/ว 1468    ลงวันที 27 กรกฎาคม 2559
 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
   (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2560 – 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม หน้า  57) 
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สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 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   
เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2560  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีตําบลหินเหล็กไฟ  
โดยตังไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ  
แห่งชาติ ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง    
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที 1 ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคนและสังคม หน้า 61  
ตามประกาศ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  
เรือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การ  
บริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที 23
 พฤศจิกายน 2522  
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนด
หลักเกณฑ์  
เพือสนนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการบริหารจัดการ
กองทุนหลัก  
ประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  
พ.ศ.2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616  
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263  
ลงวันที 30  พฤษภาคม 2557   
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1201  
ลงวันที 30 มิถุนายน  2553 เรือง สอบถามการตังงบประมาณ หมวดเงิน
อุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 2199  
ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 เรือง การดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1514  
ลงวันที 26 กรกฏาคม 2554   
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1202  
ลงวันที 17 กรกฏาคม 2557  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 582,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ( กบ
ท)  
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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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 350,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 456,700

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,770,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

582,180

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,371,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอืน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 471,360 750,060 2,749,128 391,960

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 9,780

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 69,420 48,000 372,000 63,900

เงินเดือนพนักงาน 390,120 1,459,920 621,680

เงินอืนๆ 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 85,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 15,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 350,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 456,700

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,770,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

582,180

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,371,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 72,000 72,000

เงินค่าตอบแทนอืน 95,040 95,040

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,116,040 3,116,040

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

95,040 95,040

เงินเดือนนายก/รองนายก 556,320 556,320

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 72,000 72,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,197,840 2,782,920 8,343,268

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 13,000 11,660 34,440

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 154,340 359,400 1,067,060

เงินเดือนพนักงาน 845,424 1,753,000 4,849,170 9,919,314

เงินอืนๆ 39,200 241,200 347,600

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 60,800 254,400 484,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 130,000 185,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

120,991 100,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 45,000 42,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 130,000 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าทีประจําศูนย์
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 3 อัตรา

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ชุมชนสีเขียวคาร์บอน
ตํา

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการบ้าน
น่าอยู่  ลดภาวะโลก
ร้อน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์งาน
ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

50,000

ค่าใช้จ่ายดูงานเพือเพิม
พูนความรู้ด้านส่งเสริม
สุขภาพและการส่ง
เสริมอาชีพสําหรับผู้สูง
อายุ

270,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

344,477 291,950 1,045,000 1,952,418

ค่าเช่าบ้าน 42,000 370,000 535,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 325,000 75,000 405,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 700,000 433,000 620,000 1,938,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 150,000 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,896,900 1,896,900

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าทีประจําศูนย์
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 3 อัตรา

329,400 329,400

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ชุมชนสีเขียวคาร์บอน
ตํา

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการบ้าน
น่าอยู่  ลดภาวะโลก
ร้อน

50,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาสัมพันธ์งาน
ป้องกัน

60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

50,000

ค่าใช้จ่ายดูงานเพือเพิม
พูนความรู้ด้านส่งเสริม
สุขภาพและการส่ง
เสริมอาชีพสําหรับผู้สูง
อายุ

270,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ดําเนินงานของศูนย์ 
อปพร.

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติงาน 
รัฐพิธีต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ส่งเสริมการท่องเทียว

120,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตของ 
อบต.หินเหล็กไฟ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองอัคคีภัยใน
ชุมชนในพืนทีตําบล
หินเหล็กไฟ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการเสริม
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรม อปพร.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ดําเนินงานของศูนย์ 
อปพร.

130,000 130,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติงาน 
รัฐพิธีต่างๆ

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ส่งเสริมการท่องเทียว

120,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตของ 
อบต.หินเหล็กไฟ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรืองอัคคีภัยใน
ชุมชนในพืนทีตําบล
หินเหล็กไฟ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการเสริม
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรม อปพร. 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
ปลูกต้นไม้ม้เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯและ
พระบรมราชินีนาถฯ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
แปลงสาธิตการเกษตร
ผสมผสานโดยยึดแนว
ทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพการ
เกษตร

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
รณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
อนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการดําเนินกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพคหกรรม หลัก
สูตรขนมอบเบเกอรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
ปลูกต้นไม้ม้เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯและ
พระบรมราชินีนาถฯ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
แปลงสาธิตการเกษตร
ผสมผสานโดยยึดแนว
ทางพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพการ
เกษตร

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
รณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
อนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการดําเนินกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์

50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพคหกรรม หลัก
สูตรขนมอบเบเกอรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพบริการ หลักสูตร  
ซ่อมเครืองใช้ไฟฟ้า
พืนฐาน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพศิลปกรรม หลัก
สูตร การทําศิลปะการ
กัดกระจก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน  หลัก
สูตรกระเป๋าทําจากผ้า

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 100,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ (หน่วย
ตรวจสอบภายใน )

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบรังวัดและสร้าง
หลักหมุดทีดิน

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังนายก อบต.หิน
เหล็กไฟ สมาชิกสภา 
อบต.หินเหล็กไฟ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไขปัญหาขาดแคลน
นําและไฟป่า ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพบริการ หลักสูตร  
ซ่อมเครืองใช้ไฟฟ้า
พืนฐาน

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพศิลปกรรม หลัก
สูตร การทําศิลปะการ
กัดกระจก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรม
อาชีพอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน  หลัก
สูตรกระเป๋าทําจากผ้า

20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 80,000 250,000 540,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ (หน่วย
ตรวจสอบภายใน )

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบรังวัดและสร้าง
หลักหมุดทีดิน

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังนายก อบต.หิน
เหล็กไฟ สมาชิกสภา 
อบต.หินเหล็กไฟ

1,400,000 1,400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไขปัญหาขาดแคลน
นําและไฟป่า ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศึกษาอบรมเพือเพิม
ศักยภาพผู้นําท้องถิน ผู้
นํา พนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้จ่ายในแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ

โครงการจัดกิจกรรม
ซึงเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา เช่น วันเข้า
พรรษาวันวิสาขบูชา

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาความ
พร้อมให้กับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

โครงการจัดกิจกรรม
อบรม/ส่งเสริม/พัฒนา
เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการประชาคม
เพือจัดทําแผนชุมชน
และจัดเก็บข้อมูลพืน
ฐานในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

80,000

โครงการประชาคม
เพือจัดทําแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ
.2561-2563)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศึกษาอบรมเพือเพิม
ศักยภาพผู้นําท้องถิน ผู้
นํา พนักงานส่วนตําบล

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 1,500,000 1,500,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ 150,000 150,000

โครงการจัดกิจกรรม
ซึงเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา เช่น วันเข้า
พรรษาวันวิสาขบูชา

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาความ
พร้อมให้กับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

15,000 15,000

โครงการจัดกิจกรรม
อบรม/ส่งเสริม/พัฒนา
เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ

25,000 25,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 15,000 15,000

โครงการประชาคม
เพือจัดทําแผนชุมชน
และจัดเก็บข้อมูลพืน
ฐานในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

80,000

โครงการประชาคม
เพือจัดทําแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ
.2561-2563)

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเปิดโลกการ
ศึกษาสร้างปัญญาให้
เด็กและเยาวชน

โครงการฝึกอบรมด้าน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมความสําคัญทาง
การศึกษาให้กับเด็กใน
ระดับปฐมวัยและ
ประชาชน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในตําบล
หินเหล็กไฟ

10,000

โครงการพัฒนาศูนย์
ฟืนฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็ก
ไฟ

60,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพ
ติด

50,000

ประเภทรายจ่ายเกียว
เนืองกับการปฏิบัติ
ราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ

200,000

ประเภทรายจ่ายเกียว
เนืองกับการปฏิบัติ
ราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเปิดโลกการ
ศึกษาสร้างปัญญาให้
เด็กและเยาวชน

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและศึกษาดูงาน

35,000 35,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมความสําคัญทาง
การศึกษาให้กับเด็กใน
ระดับปฐมวัยและ
ประชาชน

10,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในตําบล
หินเหล็กไฟ

10,000

โครงการพัฒนาศูนย์
ฟืนฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็ก
ไฟ

60,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพ
ติด

50,000

ประเภทรายจ่ายเกียว
เนืองกับการปฏิบัติ
ราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ

200,000

ประเภทรายจ่ายเกียว
เนืองกับการปฏิบัติ
ราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการของงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 250,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 72,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 18,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,000 100,000 781,500 43,700

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 100,000 5,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 50,000 50,000

วัสดุอืน 5,000 120,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 20,000 25,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการของงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

200,000 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 50,000 120,000 150,000 710,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 100,000 140,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 150,000 140,000 472,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 20,000 15,000 70,000 173,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 220,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 40,000 852,000 240,000 2,117,200

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 40,000 75,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,689,500 2,689,500

วัสดุการเกษตร 105,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 10,000 55,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 27,000 35,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 50,000 400,000 630,000

วัสดุอืน 10,000 135,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 12,000 25,000 90,000 182,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 100,000 110,000

ค่าไฟฟ้า 960,000 960,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 70,000 70,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,000 30,000 34,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเก้าอีพักคอย

จัดซือเครืองพิมพ์
สําเนาระบบดิจิตอล

จัดซือเครืองเล่นสนาม
เด็กเล่นให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบล    หินเหล็กไฟ

จัดซือชุดรับแขก
สําหรับหอประชุม

จัดซือชุดรับแขกห้อง
นายก อบต.

จัดซือตู้วางเอกสาร 4 
ชัน

จัดซือโต๊ะหินอ่อน

จัดซือพัดลม
อุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 9,500

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน 11,000

ประเภทครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร 39,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่ 10,000

ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ 1,195,400

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:25:11 หน้า : 17/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือเก้าอีพักคอย 26,000 26,000

จัดซือเครืองพิมพ์
สําเนาระบบดิจิตอล 90,000 90,000

จัดซือเครืองเล่นสนาม
เด็กเล่นให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบล    หินเหล็กไฟ

50,000 50,000

จัดซือชุดรับแขก
สําหรับหอประชุม 50,000 50,000

จัดซือชุดรับแขกห้อง
นายก อบต. 50,000 50,000

จัดซือตู้วางเอกสาร 4 
ชัน 15,000 15,000

จัดซือโต๊ะหินอ่อน 10,500 10,500

จัดซือพัดลม
อุตสาหกรรม 6,000 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 29,000 29,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 9,500

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน 11,000

ประเภทครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 9,500 104,000 113,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 168,000 40,000 300,000 100,000 628,000

ครุภัณฑ์การเกษตร 39,600

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่ 10,000

ประเภทครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ 1,195,400

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างก่อสร้างอ่าง
ล้างมือ ล้างหน้าแปรง
ฟันพร้อมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
หนองคร้า

ค่างานก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้าน
หนองนกน้อย

1,000,000

ค่างานก่อสร้างห้องนํา
และปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้าน
หนองซอ

890,000

ค่างานต่อเติมอาคาร
กองช่างและกอง
สวัสดิการฯ หมู่ที 4 
บ้านหนองตะเภา

250,000

ค่าจ้างเหมาติดตังประตู
ม้วน เปิด-ปิด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเหียง

ค่าติดตังระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่างานเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตังหอถังทรง
แชมเปญและขยายเขต
วางท่อประปา ซอย
อํานวยผล – มิตรไมตรี
หมู่ที 9 บ้านขอนทอง

1,000,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 10 (ราษฎร) (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่
ที 5 บ้านหนองคร้า

166,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างก่อสร้างอ่าง
ล้างมือ ล้างหน้าแปรง
ฟันพร้อมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
หนองคร้า

120,000 120,000

ค่างานก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้าน
หนองนกน้อย

1,000,000

ค่างานก่อสร้างห้องนํา
และปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้าน
หนองซอ

890,000

ค่างานต่อเติมอาคาร
กองช่างและกอง
สวัสดิการฯ หมู่ที 4 
บ้านหนองตะเภา

250,000

ค่าจ้างเหมาติดตังประตู
ม้วน เปิด-ปิด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเหียง

30,000 30,000

ค่าติดตังระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตัง
ครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่างานเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตังหอถังทรง
แชมเปญและขยายเขต
วางท่อประปา ซอย
อํานวยผล – มิตรไมตรี
หมู่ที 9 บ้านขอนทอง

1,000,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 10 (ราษฎร) (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่
ที 5 บ้านหนองคร้า

166,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 3 (ต่อจาก
โครงการเดิมปี 59)  
หมู่ที 11 บ้านตอเกตุ

1,000,000

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยกันเอียม หมู่ที 7 
บ้านหนองเหียง

213,000

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแจ่มใสพัฒนา (ต่อ
จากโครงการเดิม)

111,600

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่
ที 13 บ้านโชคพัฒนา

1,000,000

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยตาสุข  หมู่ที 4 
บ้านหนองตะเภา

950,800

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยไทปัน หมู่ที 7 
บ้านหนองเหียง

325,600

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบุญธรรม  หมู่ที 7 
บ้านหนองเหียง

349,800

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยพวงพยอม  หมู่ที 
10 บ้านหนองขอนใต้

210,800

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยสันติสุข 5  หมู่ที 
10 บ้านหนองขอนใต้

175,000

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยจันทอง หมู่ที 1 
บ้านหนองขอน

526,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 3 (ต่อจาก
โครงการเดิมปี 59)  
หมู่ที 11 บ้านตอเกตุ

1,000,000

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยกันเอียม หมู่ที 7 
บ้านหนองเหียง

213,000

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแจ่มใสพัฒนา (ต่อ
จากโครงการเดิม)

111,600

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่
ที 13 บ้านโชคพัฒนา

1,000,000

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยตาสุข  หมู่ที 4 
บ้านหนองตะเภา

950,800

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยไทปัน หมู่ที 7 
บ้านหนองเหียง

325,600

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบุญธรรม  หมู่ที 7 
บ้านหนองเหียง

349,800

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยพวงพยอม  หมู่ที 
10 บ้านหนองขอนใต้

210,800

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยสันติสุข 5  หมู่ที 
10 บ้านหนองขอนใต้

175,000

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยจันทอง หมู่ที 1 
บ้านหนองขอน

526,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรุ่งโรจน์ (ต่อจาก
โครงการเดิมปี 59) 
หมู่ที 4 บ้านหนอง
ตะเภา

49,200

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังโบสถ์เชือมสาม
พันนาม หมู่ที 2 บ้าน
วังโบสถ์

1,000,000

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสันติสุข 6 หมู่ที 
10 บ้านหนองขอนใต้

318,800

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังวัดนิโครฯ 
(ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที 1 บ้านหนองขอน

473,800

ค่างานก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ซอย 2 ไร่
ชวาทอง หมู่ที 8 บ้าน
หนองเสือดํา

719,400

ค่างานก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมท่อลอดเหลี
ยม คสล. ซอยหนองวง
เดือน  หมู่ที 14 บ้าน
หนองสมอ

1,000,000

ค่างานก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 15 
บ้านหนองขอนเหนือ

1,000,000

ค่างานก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงรอยต่อหมู่ 5 กับ
ไร่ใหม่พัฒนา หมู่ที 5 
บ้านหนองคร้า

834,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรุ่งโรจน์ (ต่อจาก
โครงการเดิมปี 59) 
หมู่ที 4 บ้านหนอง
ตะเภา

49,200

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยวังโบสถ์เชือมสาม
พันนาม หมู่ที 2 บ้าน
วังโบสถ์

1,000,000

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสันติสุข 6 หมู่ที 
10 บ้านหนองขอนใต้

318,800

ค่างานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังวัดนิโครฯ 
(ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที 1 บ้านหนองขอน

473,800

ค่างานก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  ซอย 2 ไร่
ชวาทอง หมู่ที 8 บ้าน
หนองเสือดํา

719,400

ค่างานก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมท่อลอดเหลี
ยม คสล. ซอยหนองวง
เดือน  หมู่ที 14 บ้าน
หนองสมอ

1,000,000

ค่างานก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 15 
บ้านหนองขอนเหนือ

1,000,000

ค่างานก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงรอยต่อหมู่ 5 กับ
ไร่ใหม่พัฒนา หมู่ที 5 
บ้านหนองคร้า

834,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่างานขยายเขตวางท่อ
ประปา ซอยทางเข้าหมู่
บ้านหนองซอ หมู่ที 6 
บ้านหนองซอ

110,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

ค่าก่อสร้างต่อเติมติด
ตังหลังคาหน้าอาคาร
ส่งเสริมสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
นํา

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมห้อง
ป้องกันฯ

ค่าถมดิน 30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,280,600

รวม 14,596,480 1,110,000 2,063,491 17,089,560 440,000 700,000 6,705,728 1,517,240

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:25:11 หน้า : 25/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่างานขยายเขตวางท่อ
ประปา ซอยทางเข้าหมู่
บ้านหนองซอ หมู่ที 6 
บ้านหนองซอ

110,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

ค่าก่อสร้างต่อเติมติด
ตังหลังคาหน้าอาคาร
ส่งเสริมสุขภาพ

160,000 160,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
นํา

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมห้อง
ป้องกันฯ

260,000 260,000

ค่าถมดิน 30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 50,000 50,000

เงินอุดหนุนเอกชน 120,000 120,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,382,000 6,662,600

รวม 3,069,901 13,814,530 2,626,400 22,610,190 86,343,520

วันทีพิมพ์ : 21/9/2559  14:25:11 หน้า : 26/26



 
งานนโยบายและแผน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหล็กไฟ 223 หมูท่ี4่ ต าบลหนิเหล็กไฟ  
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