


องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
เขต/อําเภอ หัวหิน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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223  หมู 4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หินเหล็กไฟ
  เขต/อําเภอ หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77110

พื้นที่ 95.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 18,154 คน
ชาย 8,313 คน

หญิง 9,841 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 90,860,541.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 159,173,688.50 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,793,106.89 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 6 โครงการ รวม 
146,930.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 15 โครงการ รวม 3,714,451.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 97,015,130.95 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 2,287,340.39 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 2,395,006.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 752,274.23 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 184,237.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 59,082,208.83 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 32,314,064.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 104,136.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 82,146,536.96 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 18,471,342.90 บาท

งบบุคลากร จํานวน 24,557,906.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 20,709,794.12 บาท

งบลงทุน จํานวน 11,108,800.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 7,298,693.94 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 104,136.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 13,984,318.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,769,505.67 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 2,287,340.39 4,790,000.00 2,990,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

2,395,006.50 1,321,010.00 1,319,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 752,274.23 500,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 184,237.00 30,000.00 30,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,618,858.12 6,641,010.00 4,639,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 59,082,208.83 53,770,957.00 60,431,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

59,082,208.83 53,770,957.00 60,431,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,314,064.00 39,972,353.00 29,320,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

32,314,064.00 39,972,353.00 29,320,100.00

รวม 97,015,130.95 100,384,320.00 94,390,100.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 18,471,342.90 22,933,930.00 23,908,402.00

งบบุคลากร 24,557,906.00 28,782,590.00 30,574,734.00

งบดําเนินงาน 20,709,794.12 24,285,600.00 24,506,664.00

งบลงทุน 11,108,800.00 16,771,400.00 9,530,300.00

งบเงินอุดหนุน 7,298,693.94 7,050,000.00 5,870,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 82,146,536.96 99,823,520.00 94,390,100.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,258,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,083,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 17,073,520

แผนงานสาธารณสุข 2,554,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 2,098,330

แผนงานเคหะและชุมชน 8,709,080

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 490,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 285,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,941,600

แผนงานการเกษตร 1,988,768

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 23,908,402

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 94,390,100



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 23,908,402 23,908,402
    งบกลาง 23,908,402 23,908,402
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 11,440,800 4,402,200 389,400 16,232,400
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,673,320 0 0 3,673,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,767,480 4,402,200 389,400 12,559,080

งบดําเนินงาน 4,759,000 1,231,000 36,000 6,026,000
    คาตอบแทน 839,000 501,000 3,000 1,343,000

    คาใช้สอย 2,455,000 270,000 28,000 2,753,000

    คาวัสดุ 555,000 230,000 5,000 790,000

    คาสาธารณูปโภค 910,000 230,000 0 1,140,000

รวม 16,199,800 5,633,200 425,400 22,258,400

หน้า : 1/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 683,000 400,000 1,083,000
    คาตอบแทน 240,000 0 240,000

    คาใช้สอย 353,000 200,000 553,000

    คาวัสดุ 90,000 200,000 290,000

รวม 683,000 400,000 1,083,000

หน้า : 2/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 5,234,520 0 5,234,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,234,520 0 5,234,520

งบดําเนินงาน 1,283,000 5,056,000 6,339,000
    คาตอบแทน 35,000 0 35,000

    คาใช้สอย 900,000 2,066,000 2,966,000

    คาวัสดุ 220,000 2,990,000 3,210,000

    คาสาธารณูปโภค 128,000 0 128,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,500,000 5,500,000
    เงินอุดหนุน 0 5,500,000 5,500,000

รวม 6,517,520 10,556,000 17,073,520

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,442,000 1,442,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,442,000 1,442,000

งบดําเนินงาน 792,000 792,000
    คาตอบแทน 259,000 259,000

    คาใช้สอย 390,000 390,000

    คาวัสดุ 130,000 130,000

    คาสาธารณูปโภค 13,000 13,000

งบเงินอุดหนุน 320,000 320,000
    เงินอุดหนุน 320,000 320,000

รวม 2,554,000 2,554,000

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,554,330 1,554,330
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,554,330 1,554,330

งบดําเนินงาน 544,000 544,000
    คาตอบแทน 134,000 134,000

    คาใช้สอย 250,000 250,000

    คาวัสดุ 140,000 140,000

    คาสาธารณูปโภค 20,000 20,000

รวม 2,098,330 2,098,330

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 1,891,680 0 1,891,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,891,680 0 1,891,680

งบดําเนินงาน 455,000 6,362,400 6,817,400
    คาวัสดุ 455,000 425,000 880,000

    คาใช้สอย 0 5,937,400 5,937,400

รวม 2,346,680 6,362,400 8,709,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 440,000 440,000
    คาใช้สอย 440,000 440,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 50,000

รวม 490,000 490,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 30,000 100,000 55,000 100,000 285,000
    คาตอบแทน 30,000 0 20,000 0 50,000

    คาใช้สอย 0 100,000 35,000 100,000 235,000

รวม 30,000 100,000 55,000 100,000 285,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,034,000 0 3,034,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,034,000 0 3,034,000

งบดําเนินงาน 877,300 500,000 1,377,300
    คาตอบแทน 119,800 0 119,800

    คาใช้สอย 540,000 100,000 640,000

    คาวัสดุ 195,000 400,000 595,000

    คาสาธารณูปโภค 22,500 0 22,500

งบลงทุน 0 9,530,300 9,530,300
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 9,530,300 9,530,300

รวม 3,911,300 10,030,300 13,941,600

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 1,185,804 0 1,185,804
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,185,804 0 1,185,804

งบดําเนินงาน 667,964 135,000 802,964
    คาตอบแทน 84,964 0 84,964

    คาใช้สอย 385,000 135,000 520,000

    คาวัสดุ 188,000 0 188,000

    คาสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

รวม 1,853,768 135,000 1,988,768

หน้า : 9/9





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 9,139,377.46 189,040.77 40,000.00 -75.00 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 292,376.75 84,283.64 50,000.00 -60.00 % 20,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 1,021,936.18 4,000,000.00 -50.00 % 2,000,000.00
     ภาษีป้าย 1,048,922.00 892,079.80 600,000.00 43.33 % 860,000.00
     อากรรังนกอีแอน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 10,580,676.21 2,287,340.39 4,790,000.00 2,990,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 10,223.80 9,554.50 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,106,250.00 1,123,680.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 30,500.00 11,710.00 -14.60 % 10,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 82,392.00 45,603.00 50,000.00 50.00 % 75,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 4,410.00 3,540.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 1,300.00 1,300.00 669.23 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 9,095.00 10,404.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 426,819.00 897,882.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 800.00 6,850.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 8,000.00 20,000.00 14,000.00 -64.29 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

249,530.00 211,830.00 180,000.00 -44.44 % 100,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

54,630.00 19,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 50.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,800.00 3,200.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 9,590.00 9,798.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 1,815.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,964,539.80 2,395,006.50 1,321,010.00 1,319,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 1,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 714,020.91 752,274.23 500,000.00 -40.00 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 715,520.91 752,274.23 500,000.00 300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 7,500.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 105,600.00 161,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 160,819.00 15,237.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 266,419.00 184,237.00 30,000.00 30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 1,043,814.19 1,060,337.43 800,000.00 6.25 % 850,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,066,334.34 10,281,142.59 8,500,000.00 5.88 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 7,291,711.94 7,646,829.34 7,000,000.00 21.43 % 8,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 863,431.85 889,813.78 800,000.00 12.50 % 900,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 12,715,202.32 11,581,198.98 11,110,000.00 17.01 % 13,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 3,506.50 2,503.25 10,000.00 -90.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 138,787.97 122,674.38 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 111,293.02 101,907.08 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

53,255,536.00 27,383,622.00 25,378,207.00 10.33 % 28,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 16,830.00 12,180.00 12,750.00 135.29 % 30,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 86,506,448.13 59,082,208.83 53,770,957.00 60,431,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 30,506,632.00 32,314,064.00 39,972,353.00 -26.65 % 29,320,100.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,506,632.00 32,314,064.00 39,972,353.00 29,320,100.00
รวมทุกหมวด 130,540,236.05 97,015,130.95 100,384,320.00 94,390,100.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 94,390,100   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,990,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับลูกหนี้และเงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 860,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่่ผานมา

อากรรังนกอีแอน จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,319,000 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับตั้งใหม 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับใหม

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 30,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 60,431,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 850,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 13,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 28,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 29,320,100 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 29,320,100 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 446,282 383,242 307,810 51.59 % 466,602

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 18,914 18,369 18,000 11.11 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,633,100 12,462,000 13,385,000 15.8 % 15,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,812,000 3,130,400 3,800,000 8.69 % 4,130,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 77,500 78,000 93,500 -3.74 % 90,000

เงินสํารองจาย 1,203,810 1,195,170 3,234,000 -38.16 % 2,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,301,400

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

400,000 400,000 400,000 0 % 400,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

735,830 758,771.9 1,208,240 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 0 45,390 0 0 % 0

รวมงบกลาง 17,327,436 18,471,342.9 22,446,550 23,908,402
รวมงบกลาง 17,327,436 18,471,342.9 22,446,550 23,908,402
รวมงบกลาง 17,327,436 18,471,342.9 22,446,550 23,908,402

รวมแผนงานงบกลาง 17,327,436 18,471,342.9 22,446,550 23,908,402
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

556,320 555,915 556,320 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 556,320

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 48,000 47,967 48,000 0 % 48,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 48,000 47,967 48,000 0 % 48,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

84,071 95,040 95,040 0 % 95,040
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,925,960 2,922,264 2,926,080 0 % 2,925,960

คาตอบแทนอื่น 95,040 95,040 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,757,391 3,764,193 3,673,440 3,673,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,549,161 3,903,643 4,484,040 11.88 % 5,016,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 272,400

เงินประจําตําแหนง 185,613 213,039 267,400 10.85 % 296,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,155,906 2,006,757 2,069,940 -1.51 % 2,038,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 157,270 136,755 137,000 4.67 % 143,400

เงินอื่น ๆ 170,710 284,439 272,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,218,660 6,544,633 7,230,780 7,767,480
รวมงบบุคลากร 9,976,051 10,308,826 10,904,220 11,440,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 435,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 217,000 314,500 340,500 -4.85 % 324,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 70,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 41,285 35,800 44,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 258,285 350,300 384,500 839,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 958,724.6 785,743.8 1,211,992 -55.03 % 545,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 118,260 96,490 113,000 6.19 % 120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(7) คาใช้จายในโครงการเพิ่มพูนความรู้ 
พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร     
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล ผู้นํา
ชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ

0 394,200 0 100 % 70,000

คาใช้จายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

27,000 0 0 100 % 250,000

คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ 0 6,000 3,000 900 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 114,314 213,308 122,900 -18.63 % 100,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ (หนวย
ตรวจสอบภายใน )

23,820 2,440 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้งนายก อบต.หิน
เหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ

0 0 500 199,900 % 1,000,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 93,100 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากรของ
องค์การบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความ
ปรองดองบุคลากรขององค์การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ

29,789 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

29,786 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 84,056.77 106,669.9 703,900 -71.59 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,478,850.37 1,604,851.7 2,155,292 2,455,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 509,931 267,937 467,700 -46.55 % 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 231,000 -93.51 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 129,888 108,982 90,000 -33.33 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 9,540 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900 23,540 35,000 -28.57 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 81,030 58,900 85,000 0 % 85,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 27,500 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 3,800 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,370 179,440 300,000 -66.67 % 100,000

วัสดุอื่น 39,350 0 42,500 -76.47 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 848,009 670,099 1,261,200 555,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 934,109.07 792,041.51 823,200 2.04 % 840,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,568 2,553.57 300 3,233.33 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 11,607.36 11,783.91 10,000 50 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,989 5,167.4 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,408 15,408 15,408 29.8 % 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 967,681.43 826,954.39 858,908 910,000
รวมงบดําเนินงาน 3,552,825.8 3,452,205.09 4,659,900 4,759,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องทําลายกระดาษแบบตัดละเอียด 
ทําลายครั้งละ 10 แผน

47,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบInverter) ขนาด 24,000
 บีทียู

40,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

0 29,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา
8,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อถังน้ําแบบสเตนเลส 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า 22,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ 43,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย,ไมค์ลอยแบบมือ
ถือชนิดไมค์เดี่ยวในระบบ
ดิจิตอล 2.4 GHz ISM Band ประกอบด้วย 
เครื่องรับสัญญาณไมค์ GLXD4  
receiver 1 ตัว เครื่องสงสัญญาณ 
GLXD2Transmitter with SM58 capsule
(ไมโครโฟนไร้สาย) จํานวน 1 ชุด

0 32,000 0 0 % 0

ซื้อตู้ลําโพงเคลื่อนที่ มีแอมปในตัว 15 นิ้ว 
USB ลําโพง พร้อมไมค์พกพา
300 วัตต์ มีไมค์ลอยคู ลําโพงล้อลาก 15
"เครื่องขยายเคลื่อนที่ ไมโครโฟน
จํานวน 2  ชุด

0 24,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้
ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อค้อนทดสอบพร้อมจอแสดงผล ดิจิ
ตัลและฟังก์ชั่นเสียง 0 65,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมาลผล

0 0 66,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet) 
สําหรับกระดาษ A3
จํานวน 1 เครื่อง

0 6,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 12,600 0 0 0 % 0

จัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล (หนวยตรวจสอบภายใน) 
จํานวน 1 เครื่อง

21,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดซื้อเสาไฟขนาดความสูง๘เมตร 
พร้อมโคมไฟ LEDโซลาเซลล์ ๙๐วัตต์พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุดจํานวน๑๐ชุด

165,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
จํานวน 10 ตัว 40,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องเจาะไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ กระ
บอกคอริ่ง
ครบชุด กําลังไฟฟ้า ไมน้อยกวา 3,000 วัตต์ 52,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปัมน้ําอัตโนมัติ
จํานวน 1 เครื่อง 14,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 492,100 156,800 66,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างห้องน้ํา-ส้วม อบต.หินเหล็กไฟ 0 0 882,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 882,000 0
รวมงบลงทุน 492,100 156,800 948,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 14,020,976.8 13,917,831.09 16,512,120 16,199,800
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,715,520 1,916,805 1,795,040 61.56 % 2,900,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 37,628 38,100 169.82 % 102,800
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เงินประจําตําแหนง 67,200 67,200 67,200 53.57 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 952,970 1,011,600 1,007,400 15.94 % 1,168,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 152,015 147,480 120,800 6.13 % 128,200

เงินอื่น ๆ 67,200 67,200 67,200 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,954,905 3,247,913 3,095,740 4,402,200
รวมงบบุคลากร 2,954,905 3,247,913 3,095,740 4,402,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

404,100 732,950 248,493 -47.68 % 130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 28,820 20,000 100 % 40,000

คาเชาบ้าน 135,000 145,000 132,000 109.09 % 276,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 55,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,400 29,400 39,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 563,500 936,170 439,493 501,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,564.4 75,000 80,000 0 % 80,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

179,313 30,850.8 0 100 % 30,000

คาใช้จายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์การบริหารสวนตําบลหิน
เหล็กไฟ

3,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

90,047 99,912 82,000 -51.22 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 86,882 34,674 130,000 -38.46 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 409,806.4 240,436.8 292,000 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,862 49,755 55,000 27.27 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 19,260 5,100 684.31 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 71,189 62,000 59,700 67.5 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,710 38,550 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 170,761 169,565 159,800 230,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 28,178 36,328 92,000 117.39 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 24,772.22 29,211 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 52,950.22 65,539 122,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 1,197,017.62 1,411,710.8 1,013,293 1,231,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)คาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็กขนาด 5 
ฟุต จํานวน1 ตัว
2)คาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็กขนาด 4 
ฟุต จํานวน2 ตัว
3)คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 8 ตัว

39,500 0 0 0 % 0

1.คาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก ขนาด
4 ฟุต จํานวน 2 ตัว
2.คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว

0 16,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง
ครั้งละ20 แผน

0 0 29,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู คุณลักษณะตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ
ธันวาคม 2562 จํานวน 1 เครื่อง

0 28,000 0 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
0 0 50,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ
แขวนขนาด 24,000 บีทียู 

0 0 32,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 2 คัน 0 84,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 0 0 44,000 -100 % 0

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 0 0 17,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) คุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562
จํานวน 2 เครื่อง

0 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (INK TANK PRINTER)

0 0 12,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

0 34,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงานจํานวน1เครื่อง

16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,500 178,500 186,200 0
รวมงบลงทุน 55,500 178,500 186,200 0

รวมงานบริหารงานคลัง 4,207,422.62 4,838,123.8 4,295,233 5,633,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 389,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 389,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 389,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 3,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 0 100 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 28,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 36,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 425,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 18,228,399.42 18,755,954.89 20,807,353 22,258,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

200,500 287,500 152,500 -21.31 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 213,240 200,160 200,000 -40 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 413,740 487,660 352,500 240,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 271,887 226,000 270,000 -7.41 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินงานของศูนย์ 
อปพร.

154,760 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 33,000

คาใช้จายในการจัดฝึกอบรม อปพร 24,490 17,850 12,000 150 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์

0 112,580 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 451,137 356,430 282,000 353,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,902 19,500 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 106,000 46,100 60,000 -66.67 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,190 61,630 60,000 0 % 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 50,000 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,470 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 188,562 177,230 130,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 1,053,439 1,021,320 764,500 683,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ 4 ลิ้นชัก
0 11,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจ้ดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ภายนอก
อาคารพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

66,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิด
เครือขายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภาย
นอกอาคาร สําหรับใช้งานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน ๓ ตัวๆละ 
๓๓.๐๐๐

99,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 165,000 11,800 0 0
รวมงบลงทุน 165,000 11,800 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,218,439 1,033,120 764,500 683,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในชวงเทศกาลตางๆ  
เชน  เทศกาลปีใหม    เทศกาลสงกรานต์ 
เป็นต้น

49,960 26,380 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคึภัยใน
ชุมชนในพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

0 0 0 100 % 50,000

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหารสวนตําบล

0 89,289 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 242,052 227,575 140,000 -28.57 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 292,012 343,244 190,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 378,740 313,780 200,000 0 % 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 9,630 0 0 % 0

วัสดุอื่น 238,900 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 617,640 323,410 200,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 909,652 666,654 390,000 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 909,652 666,654 390,000 400,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,128,091 1,699,774 1,154,500 1,083,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,740,798 2,013,774 1,913,300 44.67 % 2,767,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

15,918 17,460 23,300 106.01 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,632,128 1,752,723 2,001,240 7.06 % 2,142,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 172,788 210,427 253,600 -7.73 % 234,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,603,632 4,036,384 4,233,440 5,234,520
รวมงบบุคลากร 3,603,632 4,036,384 4,233,440 5,234,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

24,400 0 0 100 % 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 25,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 49,400 25,000 0 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 606,132 739,565 660,952 5.91 % 700,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 68,954 94,332 49,568 41.22 % 70,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,664.17 24,329 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 697,750.17 858,226 760,520 900,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 57,123 44,812 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 41,980 28,863 40,000 0 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 4,105 26,085 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 14,800 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,260 26,550 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,400 0 0 0 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,290 18,520 30,000 0 % 30,000

วัสดุสนาม 13,482 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 191,640 159,630 220,000 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 73,904.8 95,000 -15.79 % 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,672.35 18,538.33 23,000 0 % 23,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260 19,260 21,000 19.05 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 31,932.35 111,703.13 139,000 128,000
รวมงบดําเนินงาน 970,722.52 1,154,559.13 1,119,520 1,283,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบมีล้อเลื่อน พนักพิงสูง 
บุนวมหนังสังเคราะห์ 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบ
ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู 21,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน
0 0 5,000 -100 % 0
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จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 
6,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้จํานวน2ชุดให้
กับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน

8,560 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก
พร้อมม้านั่งไม้ระแนง ขนาด 60X150X55 
ซม. พร้อมม้านั่งยาว  2 ตัว 
ขนาด30X150X35 ซม. จํานวน 5  ชุด

24,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เพื่อ
ใช้วางคอมพิวเตอร์ของกองการ
ศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหินจํานวน 2 ชุด

9,560 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้งให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า
จํานวน 4 ตัว ขนาด 18 นิ้ว

6,760 0 0 0 % 0

จัดซื้อรถเข็นเหล็ก 2 ล้อแบบโค้งให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 6 แหง 12,000 0 0 0 % 0

ตู้วางเอกสาร 4 ชั้น
0 0 5,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ 

100,000 100,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

(1) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด  2,500 ANSI Lumens 
จํานวน 27,700 บาท

27,500 0 0 0 % 0

(2) จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว 

13,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 19,800 0 0 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน จํานวน 2 
เครื่อง

19,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อสวานไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าที่ใช้ไมน้อย
กวา 800 w พร้อมอุปกรณ์และกระเป๋า
เก็บอุปกรณ์

9,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  
จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้วให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 
จํานวน 1 เครื่อง

16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จํานวน3เครื่อง ให้กับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองตะเภา และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหิน

0 0 12,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA ให้
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 2,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน1เครื่อง
0 2,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 293,680 122,200 27,900 0
รวมงบลงทุน 293,680 122,200 27,900 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภาให้
กับสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคเป็น
ขนาด๓๐แอมป

0 4,761.5 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 4,761.5 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 4,761.5 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,868,034.52 5,317,904.63 5,380,860 6,517,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันทักษะเตรียมความ
พร้อมสําหรับเด็กปฐมวัย

6,940 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมวัฒนธรรมรักการอาน 0 3,600 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการให้
แกเด็กปฐมวัย 

0 0 5,000 -100 % 0
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โครงการจัดกิจกรรมอบรม/สงเสริม/พัฒนา
เด็กและเยาวชนในศูนย์เยาวชนองค์การ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

11,600 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมอบรมสงเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

0 9,990 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

500 500 1,000 0 % 1,000

โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้าง
ปัญญาให้เด็กและเยาวชน

19,550 0 30,000 -16.67 % 25,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/และศึกษาดูงาน

14,343 12,310 20,000 0 % 20,000

โครงการเฝ้าระวังและสงเสริมการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คูมือ DSPM

34,920 4,750 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

2,059,070 1,761,440 1,720,000 16.28 % 2,000,000

รวมค่าใช้สอย 2,146,923 1,792,590 1,806,000 2,066,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 2,990,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,398,265.02 2,078,853.1 2,940,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,398,265.02 2,078,853.1 2,940,000 2,990,000
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รวมงบดําเนินงาน 4,545,188.02 3,871,443.1 4,746,000 5,056,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน
0 0 5,980 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก
พร้อมม้านั่ง

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 55,980 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างอาคารเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กกเล็ก
อนุบาลหัวหิน

0 0 275,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมห้องเรียนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า

0 0 235,800 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างที่ล้างมือ ล้างหน้า แปรง
ฟัน  พร้อมหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน

0 59,400 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างที่ล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟัน 
พร้อมหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองซอ

0 52,300 0 0 % 0

โครงการกอสร้างเวทีพร้อมปรับพื้นบริเวณ
ด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังโบสถ์

71,600 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างห้องน้ําสําหรับเด็กพร้อม
หลังคาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
เหียง

0 0 64,800 -100 % 0

โครงการกั้นผนังห้องเปลี่ยนแปลงการใช้
อาคารจากหลังคาคลุมสนามเด็กเลนเป็น
อาคารเรียน และตอเติมกันสาดด้านหน้า
อาคารเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองคร้า

317,000 0 0 0 % 0

โครงการตอเติมหลังคากันสาด พร้อมงานเท
พื้นลาน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา

0 0 266,800 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเทคอกรีตพื้นลานด้านหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา

68,300 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 456,900 111,700 842,900 0
รวมงบลงทุน 456,900 111,700 898,880 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 
โรงเรียน

4,693,760 4,651,940 5,020,000 9.56 % 5,500,000

รวมเงินอุดหนุน 4,693,760 4,651,940 5,020,000 5,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 4,693,760 4,651,940 5,020,000 5,500,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,695,848.02 8,635,083.1 10,664,880 10,556,000
รวมแผนงานการศึกษา 14,563,882.54 13,952,987.73 16,045,740 17,073,520

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 931,680 1,108,901 1,263,320 10.82 % 1,400,000
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 973,680 1,150,901 1,305,320 1,442,000
รวมงบบุคลากร 973,680 1,150,901 1,305,320 1,442,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 179,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 244,080 66,600 38,000 31.58 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,600 3,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 244,080 68,200 41,000 259,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,337,947.02 269,987.2 150,000 0 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 14,132 65,077.6 13,000 53.85 % 20,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 319,444.91 317,880.41 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,671,523.93 652,945.21 363,000 390,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,479 85,000 184,000 -78.26 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 9,990 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,300 59,960 85,000 -5.88 % 80,000

วัสดุกีฬา 9,800 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,945 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 72,524 154,950 279,000 130,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 2,807.68 2,568 3,000 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,942.61 7,575.6 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,750.29 10,143.6 13,000 13,000
รวมงบดําเนินงาน 1,998,878.22 886,238.81 696,000 792,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 15,000 0 0 0 % 0
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ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีที
ยู(ชนิดติดผนัง) จํานวน 2  เครื่อง 42,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพนละอองฝอย ULV 0 36,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องเดินวงรีลูเดินกึ่งสเต็ปจํานวน๑
เครื่อง

15,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องบริหารหน้าท้อง บริหารกล้าม
เนื้อท้องจํานวน๑เครื่อง

7,144.75 0 0 0 % 0

จัดซื้อลูวิ่งไฟฟ้า จํานวน๒เครื่อง 50,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท
เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน

32,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 17,550 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซอมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูล
ฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๔๕ 
ประจวบคีรีขันธ์

0 0 850,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 178,694.75 36,500 850,000 0
รวมงบลงทุน 178,694.75 36,500 850,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อจัด
ทําโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
หมูละ 20,000 บาท ( 3 โครงการ/หมูบ้าน) 
จํานวน 16 หมูบ้าน

320,000 320,000 320,000 0 % 320,000

รวมเงินอุดหนุน 320,000 320,000 320,000 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 320,000 320,000 320,000 320,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,471,252.97 2,393,639.81 3,171,320 2,554,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,471,252.97 2,393,639.81 3,171,320 2,554,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 347,900 684,931 660,270 51.82 % 1,002,450

เงินประจําตําแหนง 0 0 16,000 162.5 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 424,920 393,160 451,880 4.87 % 473,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,420 35,680 45,600 -21.05 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 818,240 1,113,771 1,173,750 1,554,330
รวมงบบุคลากร 818,240 1,113,771 1,173,750 1,554,330
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 25,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 39,000 36,000 60,000 60 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 8,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,000 4,100 8,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 45,000 40,100 73,000 134,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 188,709 218,430 184,000 -2.17 % 180,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,868 23,020 50,000 -60 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,952.47 40,923.63 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 228,529.47 282,373.63 264,000 250,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 19,995 38,540 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 11,000 10,000 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 68,730 60,230 80,000 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,260 10,660 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 94,985 120,430 125,000 140,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,865 19,260 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,865 19,260 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 389,379.47 462,163.63 482,000 544,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานแบบมีล้อ จํานวน 1 
ตัว 0 2,000 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด๒๔ นิ้ว
จํานวน๒ตัว

5,180 0 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์(smart card reader)
จํานวน๒เครื่อง

1,400 0 0 0 % 0
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ตู้เก็บเอกสาร จํานวน ๑ ตู้ 5,000 0 0 0 % 0

โต๊ะพับหน้าสแตนเลส ขนาด ๗๔๐x๑๕๐ 
เซนติเมตร จํานวน๒ตัว

5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
0 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(lnk Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 16,000 0 0 0 % 0

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,380 22,300 0 0
รวมงบลงทุน 37,380 22,300 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,244,999.47 1,598,234.63 1,655,750 2,098,330
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,244,999.47 1,598,234.63 1,655,750 2,098,330

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,143,167 1,623,690 1,770,920 -3.62 % 1,706,880
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 286,347 203,594 231,600 -20.21 % 184,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,429,514 1,827,284 2,002,520 1,891,680
รวมงบบุคลากร 2,429,514 1,827,284 2,002,520 1,891,680

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 11,995 0 22,500 -11.11 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 19,860 14,995 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 86,970 44,900 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 933,470 372,280 260,000 34.62 % 350,000

วัสดุการเกษตร 4,970 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 39,990 19,930 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 1,097,255 452,105 367,500 455,000
รวมงบดําเนินงาน 1,097,255 452,105 367,500 455,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ซื้อเครื่องพนยา แบบใช้แรงดันของเหลว  
ชนิดตั้งพื้น  จํานวน  1  เครื่อง 13,800 0 0 0 % 0

ซื้อเครื่องยอยกิ่งไม้และใบไม้ ชนิดเครื่อง
ยนต์เบนซิน 4 จังหวะ  จํานวน 1  เครื่อง 47,000 0 0 0 % 0

ซื้อเลื่อยโซยนต์ บาร์ 11.5 นิ้ว  จํานวน  1  
เครื่อง 5,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,300 0 0 0
รวมงบลงทุน 66,300 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,593,069 2,279,389 2,370,020 2,346,680
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 77,218 323,354.72 390,700 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 77,218 323,354.72 390,700 0
รวมงบดําเนินงาน 77,218 323,354.72 390,700 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยเทียน
ชัย หมู๒

66,729.81 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยยกยอง 
หมูที่2

39,410.58 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขา
หัวหิน

0 1,144,284.44 427,798 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 106,140.39 1,144,284.44 427,798 0
รวมงบเงินอุดหนุน 106,140.39 1,144,284.44 427,798 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 183,358.39 1,467,639.16 818,498 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 240,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ  
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ

0 4,598,135.52 6,847,400 -13.65 % 5,912,400
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

49,884.35 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 289,884.35 4,598,135.52 6,872,400 5,937,400
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 425,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 425,000
รวมงบดําเนินงาน 289,884.35 4,598,135.52 6,872,400 6,362,400

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 289,884.35 4,598,135.52 6,872,400 6,362,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,066,311.74 8,345,163.68 10,060,918 8,709,080

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมไทยเพื่อการ
ค้า  

0 0 10,000 -100 % 0
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คาใช้จายโครงการสงเสริมสุขภาพป้องกัน
และควบคุมโรคตาง ๆ และเตรียมความ
พร้อมการแก้ไขโรคติดตออุบัติใหมให้แก
ประชาชน  

0 19,999 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการดําเนิน
กิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหินเหล็ก
ไฟ

27,800 13,300 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร กัด
กระจกเป็นลวดลายตาง ๆ 

0 29,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้อุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร 
ทําเสื้อยืดผ้าบาติก

0 20,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
อาชีพบริการ หลักสูตรนวดแผนไทย 

19,030 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในตําบลหินเหล็กไฟ

69,850 600 15,000 100 % 30,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในตําบลหินเหล็ก
ไฟ

123,438.71 107,710 130,000 0 % 130,000

โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน 14,900 0 0 100 % 30,000
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โครงการจัดงานสงเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ 

99,800 0 0 0 % 0

โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสง
เสริมสุขภาพและการสงเสริมอาชีพสําหรับ
สําหรับผู้สูงอายุ

525,000 626,700 0 100 % 100,000

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วย 3 อ. 2 
ส.

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท 
"โรงเรียนผู้สูงอายุ"

99,400 56,600 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการสงเสริมสุขภาพป้องกัน
ควบคุมโรคและศึกษาดูงาน

196,014 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ  

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง อาชีพ
ศิลปกรรม  หลักสูตร    สายข้อมือสวยด้วย 
ยางยืดหลากสี

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง อาชีพอุ
ตสากรรม หลักสูตร    สิ่งประดิษฐ์จากผ้า

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม  หลักสูตร 
 การทําน้ําพริกสมุนไพร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพการทําของใช้จาก
ขยะรีไซเคิล

30,000 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมอาชีพการทําเทียนแฟนซี่ 
10 แบบ 30,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพการผูกผ้า 30,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สบูจาก
สมุนไพร 30,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพและ เพิ่มรายได้ให้
กับประชาชน ในเขตตําบลหินเหล็กไฟ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพหลักสูตร สาคู ข้าว
เกรียบปากหม้อ

20,000 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมสัมมนาสร้างเครือขายผู้ผลิต
สินค้าโอทอปและกลุมอาชีพในเขตตําบล
หินเหล็กไฟและประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์
ชุมชน

120,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ในผู้
สูงอายุแบบองค์รวม

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการสงเสริม
การทําหีบหอบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุมอาชีพ
ภายในตําบลหินเหล็กไฟ

20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,455,232.71 873,909 255,000 440,000
รวมงบดําเนินงาน 1,455,232.71 873,909 255,000 440,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  10:15 หน้า : 45/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต
อําเภอหัวหิน ให้กับเทศบาลตําบลหนอง
พลับ

0 0 50,000 0 % 50,000

อุดหนุนเทศบาลตําบลหนองพลับ โครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในเขตอําเภอหัวหิน

50,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอหัวหินให้กับเทศบาล
หนองพลับ  

0 50,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 50,000 50,000 50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,505,232.71 923,909 305,000 490,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,505,232.71 923,909 305,000 490,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 0 0 30,000
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนหรือ
คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้าแขงขัน

48,875 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 48,875 0 30,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 48,875 0 30,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 48,875 0 30,000 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 11,800 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 11,800 25,000 20,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา เชน วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา      
           วันอาสาฬหบูชา

7,600 850 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสงเสริม
ประเพณีไทย

0 0 1,000 900 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 7,100 5,000 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 8,653 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 23,353 5,850 26,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 23,353 17,650 51,000 55,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 23,353 17,650 51,000 55,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการสงเสริมการทองเที่ยว 60,000 48,560 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 60,000 48,560 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 60,000 48,560 0 100,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 60,000 48,560 0 100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 132,228 66,210 81,000 285,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,362,600 1,302,180 1,441,640 62.96 % 2,349,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

เงินประจําตําแหนง 85,200 85,200 85,200 0 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 412,336 433,680 456,640 4.93 % 479,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 55,584 44,520 33,200 -38.55 % 20,400
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เงินอื่น ๆ 67,200 67,200 67,200 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,982,920 1,932,780 2,083,880 3,034,000
รวมงบบุคลากร 1,982,920 1,932,780 2,083,880 3,034,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

คาเชาบ้าน 48,000 59,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 28,500 25,000 12,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 76,500 84,000 72,500 119,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 303,070.8 374,413.84 530,000 -35.85 % 340,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 41,796 38,676 10,000 150 % 25,000

คาใช้จายในการตรวจสอบรังวัดและสร้าง
หลักหมุดที่ดิน

42,900 0 0 100 % 50,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,295.25 29,955.11 2,785,000 -96.41 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 468,062.05 443,044.95 3,325,000 540,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,988 39,996 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,000 3,250 28,000 42.86 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 64,950 68,770 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,650 12,830 15,000 0 % 15,000

วัสดุอื่น 583,870 341,690 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 715,458 466,536 183,000 195,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260 19,260 22,500 0 % 22,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,260 19,260 22,500 22,500
รวมงบดําเนินงาน 1,279,280.05 1,012,840.95 3,603,000 877,300
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อ
(1) โต๊ะทํางานไม้ ขนาด 160 เซนติเมตร  
จํานวน 1 ตัว
(2) โต๊ะทํางานไม้ ขนาด 140 เซนติเมตร  
จํานวน 2 ตัว
(3) โต๊ะทํางานเหล็ก  4 ฟุต จํานวน 8 ตัว
(4) โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4 ฟุต จํานวน 3 ตัว 

80,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานหุ้มเบาะหนัง จํานวน 
21 ตัว  72,400 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก สําหรับใสเอกสารขนาด 15
 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ 3,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)

0 8,600 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวล แบบที่ 1 
(จอแสดงผลขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )
จํานวน 2   เครื่อง

0 44,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer )
สําหรับกระดาษ ขนาด A3 
จํานวน 1   เครื่อง

0 6,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV 
จํานวน  4  เครื่อง 0 9,600 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่1
 (จอแสดงผลขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 3 เครื่อง  

66,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 222,400 68,500 0 0
รวมงบลงทุน 222,400 68,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,484,600.05 3,014,120.95 5,686,880 3,911,300
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งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 98,880 77,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 98,880 77,600 0 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 400,000
รวมงบดําเนินงาน 98,880 77,600 0 500,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินอื่น หมูที่ 4 บ้านหนองตะเภา

0 0 494,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 1  
หมูที่ 11 

0 0 649,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3 
(ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 5 

0 0 851,000 -100 % 0
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3 
(ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 5

0 0 0 100 % 102,600

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย6  
หมูที่ 11

0 0 200,700 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
ข้างอนามัย หมูที่ 4

0 0 409,600 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยฉิม
โหมด หมูที่ 4

0 0 0 100 % 476,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยชวา
ทอง หมูที่ 6

0 0 0 100 % 598,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยชวา
ทอง หมูที่ 6 

0 0 1,752,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโชค
พัฒนา3  หมูที่ 13

0 0 0 100 % 302,700

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดวง
ดี  หมูที่ 1

0 0 765,800 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดีใจ 
หมูที่ 13

0 0 0 100 % 291,900

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยตาล
เดี่ยวพัฒนาซอย 2 หมู ที่ 7 

0 0 169,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยทรง
ไทย หมูที่ 6

0 0 221,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  10:15 หน้า : 56/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
พรสวรรค์ 3 หมูที่ 4

0 0 0 100 % 120,700

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยพล
ประเสริฐ 2 หมูที่ 13 

0 0 537,900 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยยาย
สุด  หมูที่ 3

0 0 0 100 % 373,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยรวม
ใจ  หมูที่ 14 

0 0 218,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยวงศ์
ทอง หมูที่ 1

0 0 0 100 % 597,800

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสระ
หลวง (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 11

0 0 0 100 % 598,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
สวัสดี หมูที่ 6

0 0 634,800 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
สําราญรักษ์ หมูที่ 8 

0 0 650,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
สําราญรักษ์ หมูที่ 8

0 0 0 100 % 595,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสุด
ใจ หมูที่ 16 

0 0 70,900 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
หนองโสน 2  หมูที่ 2

0 0 0 100 % 600,000
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
หนองโสน 2  หมูที่ 2

0 0 849,900 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1   
หมูที่ 16

0 0 0 100 % 597,500

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขา
จมดง หมูที่ 7

0 0 0 100 % 598,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขา
จมดง หมูที่ 7 

0 0 688,700 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายริน  หมู 10

0 0 535,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายริน  หมู 10

0 0 0 100 % 345,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ประไพร หมู 12

0 0 0 100 % 597,800

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ประไพร หมู 12

0 0 850,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรม
เย็น  หมู 16

0 0 121,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไรวิ
รัตน์ หมูที่ 15

0 0 0 100 % 597,800

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ
สุข2 (ติดบ้านผู้ใหญ)  หมู 10

0 0 0 100 % 257,800
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อํานวยผล 1/6 หมู 9

0 0 0 100 % 429,600

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อํานวยผล 1/7 หมู 9

0 0 0 100 % 170,000

กอสร้างถนนลูกรัง ซอยงามขํา   หมู 3 0 0 0 100 % 223,000

กอสร้างถนนลูกรัง ซอยไปสวรรค์   หมู 5 0 0 0 100 % 123,500

กอสร้างถนนลูกรัง ซอยวงแหวน 2 หมู 5 0 0 0 100 % 382,900

กอสร้างถนนลูกรังซอยบ้านสุวรรณ หมูที่ 
10 

0 0 261,600 -100 % 0

กอสร้างถนนหินคลุก ซอยปิ่นทอง หมูที่ 8 0 0 199,500 -100 % 0

กอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้น
ผาศูนย์กลาง 1.00เมตร พร้อมบอพักและ 
ฝาปิดบอพัก คสล. ซอยแสงธรรม  หมู 3

0 0 1,043,500 -100 % 0

กอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอ
พัก และฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทถนน
คอนกรีต ซอยอํานวยผล หมู 9

0 0 1,206,600 -100 % 0

ครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ําคสล.และฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ซอยเสนห์ หมูที่4บ้านหนองตะเภา

0 0 386,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยซุปเปอร์หินเหล็ก
ไฟ หมูที่ 14

0 0 386,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก หน้าอาคารกองชางและ
บริเวณ โรงจอดรถ อบต.หินเหล็กไฟ

0 0 222,400 -100 % 0

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หมอนไหมสมเด็จฯ  (ตอจากโครง'การ
เดิม)หมูที่ 14

0 0 0 100 % 551,700

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอิ่มจันทร์ (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 6 
บ้านหนองซอ

382,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุตร
จันทร์  หมูที่ 7  บ้านหนองเหียง 467,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ไปรษณีย์เอกชน หมูที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 124,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพอ
เพียง (ตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 13 บ้านโชคพัฒนา

421,151 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยไร
แลนด์8หมูที่9

484,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมูที่ 11 บ้านตอเกตุ

0 1,329,300 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 11 บ้าน
ตอเกตุ        

473,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแจมใสพัฒนา 2 หมูที่ 7 บ้านหนอง
เหียง  

138,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแจมใสพัฒนา 3 หมูที่ 7 บ้านหนอง
เหียง 

121,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแจมใสพัฒนา1 หมูที่ 7 บ้านหนอง
เหียง  

175,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยใจรื่น หมูที่ 8 บ้านหนองเสือดํา

0 238,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยชวาทอง หมูที่ 6 บ้านหนองซอ        

0 930,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยดีเดน หมูที่ 6 บ้านหนองซอ  

215,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตาเจ๊ก หมูที่ 4 บ้านหนองตะเภา

1,080,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตาหวาน หมูที่ 3 บ้านหนองนกน้อย     
                                                     
                    

0 309,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทียนชัย หมูที่ 2 บ้านวังโบสถ์

0 196,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลประเสริฐ หมูที่ 13 บ้านโชคพัฒนา  
   

0 251,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลอยสวาง (ต้นไทร) หมูที่ 2 บ้านวัง
โบสถ์

0 600,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพอเพียง(ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 13 
บ้านโชคพัฒนา 

100,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพิมพ์ทอง หมูที่ 1 บ้านหนองขอน

0 409,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยกยอง หมูที่ 2 บ้านวังโบสถ์

0 500,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยาใจ หมูที่ 13 บ้านโชคพัฒนา          

0 226,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยายก๋วย (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 
16 บ้านหนองตาแววพัฒนา                    
                                                     
               

700,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแยกหมอนไหม (ตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 14 บ้านหนองสมอ                        
                                                    

857,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 5 บ้านหนองคร้า

0 305,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรวมพัฒนา หมูที่ 6 บ้านหนองซอ

0 349,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยไรแลนด์3 หมูที่ 9 บ้านขอนทอง

0 450,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลุงชวน หมูที่ 14 บ้านหนองสมอ     

194,750 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลุงโม หมูที่ 3 บ้านหนองนกน้อย  

903,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสันติสุข (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 5 
บ้านหนองคร้า      

895,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสามพันนาม – หนองนกน้อย หมูที่ 12 
บ้านสามพันนาม          

0 1,377,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสารวัตรอาธร (ตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 6 บ้านหนองซอ

231,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสินทรัพย์ หมูที่ 7 บ้านหนองเหียง   

851,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสุดใจ หมูที่ 16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา  

0 255,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหญ้าคา (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 3 
บ้านหนองนกน้อย  

245,475 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองน้อยสามพันนาม (ตอจาก
โครงการเดิม) หมูที่ 12 บ้านสามพันนาม     
                                                     
                     

260,690 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองเหม 2 หมูที่ 5 บ้านหนองคร้า

0 683,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยห้วยโดดสวนน้ํา (ตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 2 บ้านวังโบสถ์  

1,157,815.25 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอยูเจริญ หมูที่ 13 บ้านโชคพัฒนา   

0 263,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตาเจ๊ก(ตอจากของเดิมปี62) หมูที่ 4 
บ้านหนองตะเภา

422,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยไรแลนด์ 2 หมู 8 บ้านหนองเสือดํา

495,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยไรวิรัตน์
หมูที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ

495,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสําราญรักษ์ (ตอจากโครงการเดิม) 
หมู 8 บ้านหนองเสือดํา

324,000 614,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยจากสามแยก ไปบ้านนายรอง 
หมูที่ 10 บ้านหนองขอนใต้                    
                                                     
  

864,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยสามพันนาม(ตอจากโครงการ
เดิม) หมูที่ 12  บ้านสามพันนาม              
                                                     
        

814,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยยายน้อย 
หมูที่ 5 บ้านหนองคร้า                       

200,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ํา คศล. 
ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อม
บอพักและฝาปิดบอพัก คศล.ซอย 1 หนอง
เสือดํา หมูที่ 8 บ้านหนองเสือดํา

257,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.30 
เมตร พร้อมบอพักและฝาปิด คสล. ซอย
ทรัพย์พี่น้อง หมูที่ 14 บ้านหนองสมอ        
                                  

0 186,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบอพัก คสล. และฝาตะแกรง
เหล็กปิดบอพัก ซอยศาลา หมูที่ 9  บ้าน
ขอนทอง                         

0 322,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบอพักคสล. และฝาตะแกรง
เหล็กปิดบอพัก ซอยมัชวงศ์ หมูที่ 10  บ้าน
หนองขอนใต้                 

0 450,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด ? 0.40 เมตร พร้อมบอพัก
และฝาปิดตะแกรงเหล็กซอยหน้าวัดนิโค
รธาราม หมูที่ 1 บ้านหนองขอน               
                 

700,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 
0.40 เมตร พร้อมบอพักและฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ซอยไรแลนด์ หมูที่ 9 บ้านขอนทอง   
                                          

829,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบอพักซอยฉ่ําชื่น หมูที่ 15 
บ้านหนองขอนเหนือ

950,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมผิวจราจรลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมตอหลังโรงเรียน
หนองเหียง หมูที่ 14 บ้านหนองสมอ

56,500 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนน คสล. ทาง
เข้า-ออก ที่ทําการ อบต.หินเหล็กไฟ 

0 0 61,900 -100 % 0

ซอมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทียน หมูที่ 16 0 0 125,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไรวิ
รัตน์ หมูที่ 15

0 0 513,800 -100 % 0

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับ
ปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย
ฉ่ําชื่น หมูที่ 15

0 0 325,800 -100 % 0

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
ซอยโชคพัฒนา 1  หมู 13

0 0 327,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 16,882,781.25 10,243,300 15,727,400 9,530,300
รวมงบลงทุน 16,882,781.25 10,243,300 15,727,400 9,530,300

รวมงานก่อสร้าง 16,981,661.25 10,320,900 15,727,400 10,030,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,466,261.3 13,335,020.95 21,414,280 13,941,600

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 320,640 339,540 542,340 7.26 % 581,700

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 398,400 504,210 508,660 3.43 % 526,104
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,730 54,297 51,100 -29.55 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 801,770 940,047 1,144,100 1,185,804
รวมงบบุคลากร 801,770 940,047 1,144,100 1,185,804

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 14,964

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,640 0 15,200 -34.21 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 44,640 36,000 75,200 84,964
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 158,450 111,935.75 64,300 55.52 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนว
ทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

89,960 0 50,000 0 % 50,000
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คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร 100,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

47,400 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปนิธานศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

158,850 0 126,507 -5.14 % 120,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจขึ้น
ทะเบียนและทําบัตรประจําตัวสุนัขและแมว

0 30,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 12,960 9,720 15,000 0 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,036.61 27,051.62 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 572,656.61 178,707.37 285,807 385,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,406 39,960 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,860 1,910 2,000 50 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,498 9,979 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 57,000 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,000 2,900 5,000 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 45,860 34,420 60,000 0 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,530 0 0 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 65,860 41,430 40,000 25 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,050 25,050 35,000 -42.86 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 259,064 155,649 177,000 188,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,952.69 8,988 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,952.69 8,988 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 885,313.3 379,344.37 548,007 667,964

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน ๑ 
ตัว 

0 3,900 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน ๓ 
ตัว

9,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อชุดโซฟา จํานวน ๑ ชุด 8,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้ ๒ บานเปิดกระจกทรงสูง 
ขนาด ๓ ฟุต จํานวน ๒ ตู้

0 9,000 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อตู้๒บานเปิดทึบ มือจับฝัง  
จํานวน ๑ ตัว 

0 3,800 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม ๒๐ ชอง มีล้อ
เลื่อน จํานวน ๑ ตัว

0 2,800 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ 
ฟุต จํานวน ๑ ตู้

0 3,900 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนผสม ขนาด ๓ฟุต 
มีลิ้นชักกลาง  จํานวน ๑ ตู้ 

0 5,900 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานปิด จํานวน ๑ 
ตู้

4,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ 
ฟุต จํานวน ๒ ตู้

6,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก จํานวน 
๑ ตู้

0 3,500 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก 
จํานวน ๑ ตัว

3,500 3,500 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะสํานักงานพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน ๑ ชุด

8,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะเสริมข้างมีล้อเลื่อน 
จํานวน ๑ ตัว 

0 2,500 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็กสํานักงานขนาด ๔ 
ฟุต จํานวน ๑ โต๊ะ

0 4,000 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็กสํานักงานขนาด ๔ 
ฟุต จํานวน ๓ โต๊ะ

12,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ 
บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง

0 32,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อรถไถชนิดเดินตาม  ขนาด 
๑๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์
ประกอบด้วย คราด สกี ล้อเหล็ก ผานหัว
หมู ข้อเวียนซ้าย จํานวน 1 เครื่อง 

0 66,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อที่ 
๑๐๐๐ วัตต์ ๘ นิ้ว
พร้อมไมค์ลอยคู จํานวน๑เครื่อง

3,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 11,200 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 
1 

0 16,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด๘๐๐AV
จํานวน๓เครื่อง

7,500 0 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา ๒๑.๕นิ้ว จํานวน๑จอ

4,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 78,100 157,200 0 0
รวมงบลงทุน 78,100 157,200 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 1,765,183.3 1,476,591.37 1,692,107 1,853,768
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

600 0 2,800 78.57 % 5,000

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการอนุรักษ์ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

16,000 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะใน
เขตพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

100,600 0 18,000 177.78 % 50,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่น 
สร้างป่า รักษ์น้ํา

59,600 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการดําเนินโครงการสวน
สาธารณะ/สวนหยอมเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชภิเษก

0 0 40,000 0 % 40,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.)

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 176,800 0 100,800 135,000
รวมงบดําเนินงาน 176,800 0 100,800 135,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 176,800 0 100,800 135,000
รวมแผนงานการเกษตร 1,941,983.3 1,476,591.37 1,792,907 1,988,768
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขา
ปราณบุรี 

0 1,127,708 888,202 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 1,127,708 888,202 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 1,127,708 888,202 0

รวมงานกิจการประปา 0 1,127,708 888,202 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 1,127,708 888,202 0

รวมทุกแผนงาน 85,076,078.45 82,146,536.96 99,823,520 94,390,100
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 94,390,100 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 23,908,402 บาท
งบกลาง รวม 23,908,402 บาท

งบกลาง รวม 23,908,402 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 466,602 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้าง เงิน
เพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
   2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
   3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งป (มกราคม – ธันวาคม)   
   - เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดัง
นี้ 
   1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
   2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันวันที่ 24 ธันวาคม  2561     
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน โดย
ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565
 และจํานวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือคํานวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้นของจํานวนผู้สูงอายุ 3 ป ย้อนหลัง ข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่
ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นประกอบกัน เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ 
     3) ตามภารกิจถายโอนมาตรา16แหงพ.ร.บ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 145 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการและสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,130,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยความพิการและทุพพลภาพ ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบ
ถ้วนโดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้พิการ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 หรือ
คํานวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้
พิการ 3 ป ย้อนหลัง ข้อมูลประมาณการจํานวนคนพิการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่คาดวาจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม
ระหวางปและข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นประกอบกัน เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แกผู้สูงอายุ 
    3) ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่  1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 145 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการและสังคม)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 และจํานวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือคํานวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้นของจํานวนผู้ป่วยเอดส 3 ป ย้อนหลัง และข้อมูลประมาณการ
จํานวนผู้ป่วยเอดสในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่คาด
วาจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหวางปและข้อมูลจํานวนผู้ป่วยเอดส
ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นประกอบกัน เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ 
     3) ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 146 ลําดับที่  3
(กองสวัสดิการและสังคม)  

เงินสํารองจาย จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,301,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น(กบท.) 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8
    (3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น   
(สํานักปลัด)        
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
หินเหล็กไฟ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ โดยตั้งไว้ไมน้อยกวาร้อยละ 50 ของ
คาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ                
     - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
    2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. 2561 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 16,199,800 บาท

งบบุคลากร รวม 11,440,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,673,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 556,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ดังนี้     
  - นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือน
ละ 22,080 บาท จํานวน 12 เดือน     
  - รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 2 ราย อัตรา
เดือนละ 12,140  บาท จํานวน 12 เดือน    
(สํานักปลัด)   

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ดังนี้  
   - นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือน
ละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน
   - รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 2 ราย อัตรา
เดือนละ 2,000  บาท จํานวน 12 เดือน  
(สํานักปลัด)   
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวนตํา
บหินเหล็กไฟ และรองนายกองคการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
   - นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือน
ละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน
   - รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 2 ราย อัตรา
เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน         
(สํานักปลัด) 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 95,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อัตรา
เดือน 7,920 บาท จํานวน 12 เดือน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 (สํานักปลัด)         
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,925,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกประธานสภา อบต.,รอง
ประธานสภาอบต.,สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต
.หินเหล็กไฟ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  ดังนี้     
   - ประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 12,140 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 145,680 บาท   
   - รองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,930
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 119,160 บาท   
   - สมาชิกสภา อบต. จํานวน 27 ราย อัตราเดือนละ 7,920
  บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  2,566,080 บาท    
   - เลขานุการสภา อบต. 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,920
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 95,040 บาท 
(สํานักปลัด)   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,767,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,016,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลหินเหล็กไฟ ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป 
  1. ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
  2. รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
  3. สํานักปลัด อบต. จํานวน 11 อัตรา     
(สํานักปลัด)    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 272,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกปลัด อบต. รอง
ปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัด อบต. ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564 และตําแหนง นิติกร ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.) ซึ่งเป็นผู้มี
สิทธิได้รับตามกฎหมาย (สํานักปลัด) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 296,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ซึ่งเป็นผู้มี
สิทธิได้รับตามกฎหมาย
  1.ปลัด อบต.       
  2.รองปลัด อบต.  
  3.หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
  4.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  5.หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน     
  6.นิติกร วช.  
    - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น) (สํานักปลัด)    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,038,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) จํานวน 16 อัตรา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (สํานักปลัด)         
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 143,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 16 อัตรา    
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้     
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
    (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัด)    
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งบดําเนินงาน รวม 4,759,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 839,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 435,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    (1) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ประธานกรรมการ
และกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้
รับการแตงตั้งให้ชวยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เป็น
ต้น ตามหลักเกณฑที่กําหนด ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ ลต (ปข) 0002/ว
 138 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตั้งไว้ 400,000 บาท
    (2) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจําปสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2558 ตั้งไว้ 35,000 บาท
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการ เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัด) 
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คาเชาบ้าน จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้
รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง หลัก
เกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (สํานักปลัด)      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 (สํานักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 2,455,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 545,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    - คาจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพรทางวิทยุ,โทรทัศน,หรือสิ่งตี
พิมพตางๆ วีดีทัศน ฯลฯ   
    - คาถายเอกสาร เย็บเลม เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ แผน
พัฒนาท้องถิ่น หรือสิ่งพิมพอื่นๆ   
    - คาใช้จายในการเผยแพรผลการดําเนินงาน อบต.หินเหล็ก
ไฟ    
    - คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ เชน กิจกรรม
ของ อบต. กิจกรรมปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหา
กษัตริย กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ การเผยแพรให้ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การ
รณรงคแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุ  
ในชวงเทศกาล กิจกรรมสงเสริมด้านการทองเที่ยว ฯลฯ         
    - คาจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ     
    - คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงาน 
    - คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)    
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    (1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจาย
เป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารสําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การ
แถลงขาวขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เป็นต้น
    (2) คาใช้จายในการประชุมราชการ ขององคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 
(สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(7) คาใช้จายในโครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร     
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผู้นําชุมชน และบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ เชน คา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาหนังสือ สําหรับผู้เข้า
รับการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 304
 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)       
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คาใช้จายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติตาม
วาระและในโอกาสตางๆ และการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ เชน การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธเชิญชวน หรือ
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีตางๆ ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด) 

คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดงานโครงการวันสําคัญของทางราชการ เชน วัน
ปยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ การอํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารวมงานรัฐพิธีและพระราช
พิธี ตางๆ รวมทั้งจายเป็นคา พวงมาลา ชอดอกไม้ คาพวง
มาลัย กระเช้าดอกไม้ สําหรับรวมพิธีการที่สําคัญของทางราชการ
รวมกับหนวยงานราชการอื่นตามวาระและโอกาสตางๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)       

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (สํานัก
ปลัด)  
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คาใช้จายในการเลือกตั้งนายก อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต
.หินเหล็กไฟ

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งนายก อบต.หินเหล็ก
ไฟ สมาชิกสภาอบต.หินเหล็กไฟ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงวางและ
กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม และกรณี
อื่นๆ) อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประขาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ สําหรับการจัดทําโครงการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    4) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ที่ ลต (ปข) 0002/ว 138 ลงวันที่ 13
 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(สํานักปลัด)     
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คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง ซึ่งเข้า
รับการฝกอบรมกับหนวยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)    

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เชน คาวัสดุ อุปกรณ เครื่อง
เขียน คาถายเอกสาร คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  )   
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เชน คาวัสดุอุปกรณ เครื่อง
เขียน คาถายเอกสาร คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

    (1) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอม
แซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
    (2) ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมระบบลูกขายของเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติชุดแมขาย
เครื่องสงวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF – FM  
ชุดลูกขายของเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ฯลฯ ซึ่งอยูในความ
ดูแลของสํานักงานปลัด     
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 555,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการใช้งานสํานักงาน
ตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ธง
ชาติ ธงสัญลักษณ วารสาร หนังสือพิมพ นิตยสารรายสัปดาห/ราย
เดือน หนังสือท้องถิ่นไทย หนังสือทางวิชาการ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เชนสายไฟ ปลั๊ก
ไฟ หลอดไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชา แปรง ไม้กวาด สบู ผง
ซักฟอก น้ํายาขัดพื้น ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)       
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่จําเป็นในการใช้
งาน  เชน ค้อน คีม จอบ สิ่ว เลื่อย เสียม น้ํามันทา
ไม้ สี  ทินเนอร แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (สํานักปลัด)     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่จําเป็นในการใช้งานรถ
ยนตสวนกลาง  ยี่ห้ออีซูซุเลขทะเบียน กฉ
 5091 เชน ไขควง ประแจ ถังน้ํามัน ไฟหน้า หม้อน้ํา กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค แบตเตอรี่ ยางรถยนต ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสต ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายจายคา
วัสดุ เชน มิเตอรน้ําไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลว
เปดแกส-ปดแกส ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 910,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 840,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล กิจการประปา  เสียงไร้สาย รวมทั้งที่อื่นๆ ซึ่งอยูในความ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ (สํานักปลัด)      

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ (สํานักปลัด)   

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต การด และคา
สื่อสารอื่น ๆอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สายเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียมทั้งการจัดทําระบบเครือขาย ภายใน ฯลฯ
 (สํานักปลัด)       

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย คาลงทะเบียน (สํานักปลัด) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นโทรภาพ (โทรสาร) คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการด
และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การใช้บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ (สํานักปลัด)     
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเชาพื้นที่เว็ปไซตรายเดือน คาจด
ทะเบียนโดเมนเนมรายป ของ อบต.หินเหล็กไฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (สํานักปลัด) 

งานบริหารงานคลัง รวม 5,633,200 บาท
งบบุคลากร รวม 4,402,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,402,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ของกอง
คลัง จํานวน 10 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น) และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 102,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือน ตามที่กฎหมายกําหนด ให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง จํานวน 3 อัตรา 
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
    (3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับผู้อํานวยการกองคลัง และ
หัวหน้าฝ่ายซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน
ตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น) (กองคลัง)   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 9 อัตรา ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (กองคลัง)       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 128,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด ให้แกพนักงานจ้าง     
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
    (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
)(กองคลัง)       
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งบดําเนินงาน รวม 1,231,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 501,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    (1) คาตอบแทนให้แกคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแตง
ตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือ ที่ กค.0402.5/ว85 ลงวันที่ 16
 กันยายน 2561 ตั้งไว้ 100,000 บาท
    (2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งไว้ 30,000 บาท
(กองคลัง) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการ เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง)      
    

คาเชาบ้าน จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้
รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองคลัง)   
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 ประกอบหนังสือที่ มท.0809.3/ว 4522 ลว
. 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง) 

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    -  คาจ้างถายเอกสารหรือคาเชาเครื่องถายเอกสาร 
    -  คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร
    -  คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธกําหนดการชําระภาษี 
    -  คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงที่จําเป็นของ
กองคลัง
    -  คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
    - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
(กองคลัง)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่ คาจัดซื้อวัสดุ คาใช้จายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2550 และ
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (กอง
คลัง)       

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (กองคลัง) 

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง ซึ่งเข้า
รับการฝกอบรมกับหนวยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557    
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นต้น
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองคลัง) 
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ
  เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี่ ฟลมกรองแสง ฯลฯ สําหรับรถยนต รถ
จักรยานยนตที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองคลัง) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสท ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองคลัง) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นบริการจัดสงไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาจัด
ซื้อดวงตราไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย (กองคลัง)          

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ (กองคลัง)      

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 425,400 บาท
งบบุคลากร รวม 389,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 389,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 389,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (หนวยตรวจสอบภาย
ใน) จํานวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลขององคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  

งบดําเนินงาน รวม 36,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หนวยตรวจสอบภายใน) 
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ค่าใช้สอย รวม 28,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ของหนวยตรวจสอบภายใน
     - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (หนวยตรวจสอบภายใน)

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง ซึ่งเข้า
รับการฝกอบรมกับหนวยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หนวยตรวจสอบภายใน)   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร เป็นต้น เป็นไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (หนวยตรวจสอบภายใน) 

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสต ฯลฯตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (หนวยตรวจสอบภายใน)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 683,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 683,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้
ปฏิบัติหน้าที่ ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ประกอบ
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวา
ด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2560 (สํานักปลัด)    
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการ เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สํานัก
ปลัด)          

ค่าใช้สอย รวม 353,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
    (1) คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจําศูนย อปพร. องคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 2 อัตราๆละ 9,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 216,000 บาท    
    (2) คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งไว้ 34,000 บาท เชน คาจ้าง
เหมาทําป้ายประชาสัมพันธ รณรงคป้องกันอุบัติเหตุ ยาเสพ
ติด การเผาป่า การเผาในที่โลง คาจ้างเหมาเข้าเลมถายเอกสารสื่อ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการฝกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดอบรมฝกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้แกเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และผู้เกี่ยวข้อง
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน หน้า 325 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)    

คาใช้จายในการจัดฝกอบรม อปพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเรียก อปพร.ที่ผานการฝกอบรมแล้ว
มาอบรมทบทวนประจําเดือนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ
งาน เชน  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ    
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน หน้า 326 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)  
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โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ประจํา
ศูนย

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เชน คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คา
หนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝกอบรม คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ     
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน  หน้า 330 ลําดับที่ 13  
(สํานักปลัด)    

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ ปลั๊ก
ไฟ  สายอากาศหรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ เครื่องสัญญาณเตือน
ภัยฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณยานพาหนะและขนสง ยี่ห้อมิตซู
บิซิ เลขทะเบียน บค 8051 ยี่ห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข
 7462 รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว เชน  ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)    

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในชวง
เทศกาลตางๆ  
เชน  เทศกาลปใหม    เทศกาลสงกรานต เป็นต้น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดตั้งจุดบริการ/จุดตรวจรวมในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต หรือเทศกาลอื่นในชวงวันหยุดตอเนื่อง 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
   2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
   3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
   4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
   5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694   ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
(สํานักปลัด)   
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โครงการฝกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคึภัยในชุมชนในพื้นที่ตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ เชน คา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาหนังสือ สําหรับผู้เข้า
รับการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 6 หน้า 329 ลําดับที่ 12
(สํานักปลัด) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น   
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถ
บรรทุกน้ําอเนกประสงค ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,517,520 บาท

งบบุคลากร รวม 5,234,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,234,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,767,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น) และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และเงินเดือนครู ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษา องคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2559 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
 1. เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล  จํานวน 4 อัตรา
 2. เงินเดือนสําหรับข้าราชการครู         จํานวน 5 อัตรา
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)     
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ
.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น) (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,142,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงาน
จ้าง จํานวน 17 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด ให้แกพนักงานจ้าง     
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
    (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
    
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 1,283,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจําปสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2558 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    - คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป และบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่จําเป็น จํานวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ ศพด.)
    - คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธ
ข้อมูลตาง ๆ เชน แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ป้ายโรอัพ ธงญี่ปุ่น ป้ายตาง ๆ เป็นต้น 
    - คาจ้างเหมาจัดทํา/ตอเติม/ปรับปรุง/ซอมแซม ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน คาจ้างเหมาปูกระเบื้อง, จ้างเหมาจัดทําบอรดประชา
สัมพันธข้อมูลขาวสาร, จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดพร้อมเหล็กดัด,จ้าง
เหมาปูพื้นยาง เป็นต้น 
    - คาจ้างเหมาบริการถายเอกสารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เชน แผนการจัดประสบการณ เป็นต้น 
    - คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
    - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม)

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง ซึ่งเข้า
รับการฝกอบรมกับหนวยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เชน รถยนตสวนกลาง ยี่ห้อเชฟโรเลต เลข
ทะเบียน บพ 3056 ,เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ตาง ๆ เชน ไม้กวาด จาน ชาม
ช้อน แก้วน้ํา ผงซักฟอก ฯลฯ  (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)    

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตาง ๆ เชน แปรงทาสี สี
น้ํามัน ไม้ เสื่อน้ํามัน อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง ทราย เป็น
ต้น (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอะไหลรถยนตสวนกลาง ยี่ห้อเซฟโรเลต เลข
ทะเบียน บพ-3056 เชน ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตสวนกลาง ยี่ห้อเชฟโร
เลต เลขทะเบียน บพ 3056 เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่องฯลฯ
 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสต ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 128,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้น้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตการติดตั้ง
และคาบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง
การจัดทําระบบเครือขายภายใน (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,556,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,056,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,066,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมอบรมสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมอบรม/สง
เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ เชน คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ เป็นต้น 
    - เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
       (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
       (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 154 ลําดับที่ 17
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการฝกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมด้านเสริม
สร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร เชน คาป้าย
โครงการ  คาวัสดุอุปกรณ เป็นต้น 
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 158 ลําดับที่ 26
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการฝกอบรมเปดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเปดโลกการ
ศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน เชน คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คากระเป๋าหรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม          คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คาเชาที่พัก คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม เป็นต้น
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
    (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 154 ลําดับที่ 16   
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/และศึกษาดูงาน เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคา
อาหาร คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม เป็นต้น 
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 155 ลําดับที่ 19  
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)          

โครงการเฝ้าระวังและสงเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คูมือ 
DSPM

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมการเฝ้า
ระวังและสงเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คูมือ DSPM 
เชน คาวัสดุและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝก
อบรม เป็นต้น 
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 156 ลําดับที่ 22
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,000,000 บาท
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เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 6 ศูนย อัตราคนละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน
        - เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 6 ศูนย จัด
สรรสําหรับเด็ก อายุ 2-5 ป อัตราคนละ 1,700 บาท/ป 
        - เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเป็นคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ป อัตรา
คนละ 200 บาท/ป 
        - เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเป็นคาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5
 ป อัตราคนละ 200 บาท/ป 
        - เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5
 ป อัตราคนละ 300 บาท/ป 
        - เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5
 ป อัตราคนละ 430 บาท/ป 
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และแผน
พัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
        (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
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องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
        (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 147 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 2,990,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,990,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ ดังนี้  
        (1) จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แกเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
) จํานวน 2,400,000 บาท 
               - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้าน
วังโบสถ,โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรียนบ้านหนอง
คร้า,โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรียนบ้านหนองเหียง,โรงเรียน
อนุบาลหัวหิน จํานวน 260 วัน 
สําหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (1.1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
            (1.2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
            (1.3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 152 ลําดับ
ที่ 12 

 (2) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ จํานวน 6 แหง จํานวน 590,000 บาท
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                - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก
เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ จํานวน 6 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
คร้า,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเหียง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน เป็นเวลา 260
 วัน
สําหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
            (2.1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
            (2.2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
            (2.3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 153 ลําดับ
ที่ 15 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 5,500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน

จํานวน 5,500,000 บาท
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อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน
        เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก โรงเรียนบ้านวัง
โบสถ,โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรียนบ้านหนองคร้า,โรงเรียน
บ้านหนองซอ,โรงเรียนบ้านหนองเหียง,โรงเรียนอนุบาล
หัวหิน เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้
แกโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน อัตราคนละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน 
สําหรับเงินอุดหนุนสวนราชการ เป็นไปตามหนังสือสั่งการและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
        (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
        (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ประกอบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
        (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 148 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,554,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,442,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,442,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 5
 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 792,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 259,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 179,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    1.1 เงินคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2
 คนๆ ละ 6,000 บาทตอเดือน ตั้งไว้ 
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562 
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563
    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว2318 ลงวันที่ 21
 เมษายน 2564
                                                                            
    (5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนด้าน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    1.2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งไว้ 35,000 บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
    - คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ 
    - คาธรรมเนียม คาบํารุง  คาบริการ  คาตรวจวิเคราะห  คา
สํารวจรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
    - คาเชาทรัพยสินในการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ  ด้าน
สาธารณสุข  เชน เต็นท ,โตะ,  เก้าอี้  ฯลฯ  
    - คาโฆษณา และเผยแพรขาวสารของ อบต.ทาง
วิทยุ , โทรทัศน ,โรงมหรสพ,รถแห หรือ สิ่งตีพิมพตาง ๆ เป็นต้น 
    - คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ  แผนพับตางๆ  ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชน ภาพพิมพ  สื่อสิ่งพิมพ  ป้ายไว
นิล  พลาสติก  PVCเอกสารแผนพับ  ฯลฯ 
    - คาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ  กําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ 
    - คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทดแทนตําแหนงตาง ๆ ของ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    - คาจ้างเหมาจัดทํา/ปรับปรุง/ตอเติม/ติดตั้งอุปกรณตาง ๆ
 บริเวณอาคารสํานักงานและบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
    - คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม
    - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)     

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง ซึ่งเข้า
รับการฝกอบรมกับหนวยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นต้น
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ
  เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณวิทยาศาสตรการ
แพทย เชน เวชภัณฑยา ชุดทําแผล  ถุงมือ แอลกอฮอล น้ํายา
ตาง ๆ หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดพก
พา สารเคมีกําจัดสัตวและแมลงนําโรค ทรายอะเบท  ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสต ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน การเชา
เครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตการติดตั้ง
และคาบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรวมทั้งคาจัดทํา
ระบบเครือขายภายใน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อจัดทําโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูละ 20,000 บาท ( 3 โครงการ/หมูบ้าน) จํานวน 
16 หมูบ้าน

จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ในการจัดทํา
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูบ้านละ 20,000
.-บาท (3 โครงการ/หมูบ้าน) จํานวน 16 หมูบ้าน   
        เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
        (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563  
        (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
        (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 142 ลําดับ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,098,330 บาท

งบบุคลากร รวม 1,554,330 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,554,330 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,002,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลรวมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  3  อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลขององคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (กองสวัสดิการและสังคม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
และสังคม ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน
ตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น) (กองสวัสดิการและสังคม) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 473,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างหรือคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
กฎหมาย จํานวน 3 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (กองสวัสดิการและสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่น ๆ ตาม
กฎหมายให้แกพนักงานจ้างจํานวน 3 อัตรา ตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป 
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
    (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
)(กองสวัสดิการและสังคม)    
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งบดําเนินงาน รวม 544,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจําปสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2558 (กองสวัสดิการและสังคม)    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กอง
สวัสดิการและสังคม)           

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้
รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองสวัสดิการและสังคม) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กอง
สวัสดิการและสังคม)      
       

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
    - คาจ้างถายเอกสารหรือคาเชาเครื่องถายเอกสาร
    - คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร
    - คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธที่เกี่ยวข้องกับงานกอง
สวัสดิการสังคม
    - คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงที่จําเป็น
    - คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
    - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (กอง
สวัสดิการและสังคม)     

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง ซึ่งเข้า
รับการฝกอบรมกับหนวยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองสวัสดิการและสังคม)   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นต้น
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการและสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ
  เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการและสังคม)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณพาหนะ สําหรับรถยนตที่อยูในความ
รับผิดชอบของกองสวัสดิการและสังคม เชน แบตเตอรี่ ยางรถ หัว
เทียน น้ํามันเบรก น้ํากลั่น ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการและสังคม)      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการและสังคม)      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสท ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการและสังคม)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ (กองสวัสดิการและสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,346,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,891,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,891,680 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,706,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน  13  อัตรา จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 184,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม  

งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ  เชน มีด  แปรง ไม้
กวาด  สบู  ผงซักฟอก  ถุงดําใสขยะ  ถุงแดงใสขยะ  ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)      

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สร้าง เชน ค้อน จอบ เสียม คีม ชะแลง  ตะปู สี และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับงานกอสร้าง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอะไหล รถยนตเก็บ
ขยะ เชน ยาง แบตเตอรี่ ไขควง คีมหรือกุญแจตาง ๆ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นของรถยนตสวน
กลาง รถยนตเก็บขยะ เครื่องพนหมอกควัน เลื่อยยนต เครื่องพน
ฝอยละอองละเอียด ( ULV)  รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญ้า และ
ใช้สําหรับกําจัดแหลงเพาะพันธยุง เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันกาด  น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น จารบี แกสหรือ
กาซ  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรองเท้า ถุงมือ เสื้อ เสื้อกัน
ฝน กางเกง ผ้า  เครื่องแบบ ฯลฯ เพื่อใช้สําหรับงานด้านสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 6,362,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,362,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,937,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลตาง ๆ

จํานวน 5,912,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ คาเชา
สถานที่ คาจ้างเหมาจัดทําระบบขุดบอ ฝังกลบ รวมถึงกระบวน
การตาง ๆ ในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของตําบลหิน
เหล็กไฟ 
    - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  ในการดําเนินงานและให้แกผู้ที่เข้า
รวมโครงการในการจัดกิจกรรมรณรงค การประชุม หรือฝก
อบรม ฯลฯ  เป็นต้น  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้า 321 ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 425,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร มี
หู 2 ข้าง เจาะรูก้นถัง ใสหมายเลขกํากับข้างถังและพนโลโก้ อบต
.หินเหล็กไฟ จํานวน 500 ใบ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 490,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการดําเนินกิจการสภา
เด็กและเยาวชนตําบล หินเหล็กไฟ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น  
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

     (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว
 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดให้มี
สภาเด็กและเยาวชนตําบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 120  ลําดับที่ 38
(กองสวัสดิการและสังคม)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ในตําบลหินเหล็กไฟ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณประกอบการฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น  
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (7)
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 98 ลําดับที่ 7
(กองสวัสดิการและสังคม)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการในตําบลหินเหล็กไฟ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากร  
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2565
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 114 ลําดับที่ 31
(กองสวัสดิการและสังคม)

โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณประกอบการ
ฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 131 ลําดับที่ 52
(กองสวัสดิการและสังคม)
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โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสงเสริมสุขภาพและการสงเสริม
อาชีพสําหรับสําหรับผู้สูงอายุ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสง
เสริมกิจกรรมการดูแลตัวเองและการสงเสริมอาชีพสําหรับผู้สูง
อายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เชน  คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาที่พัก คาพาหนะและ
อื่น ๆที่จําเป็นแกผู้เข้ารวมโครงการและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดของโครงการ 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (6)
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 118 ลําดับที่ 36
(กองสวัสดิการและสังคม)
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โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วย 3 อ. 2 ส. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วย 3 อ. 2 ส.โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ
ประกอบการฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น  
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 128 ลําดับที่ 49
(กองสวัสดิการและสังคม)
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โครงการฝกอบรมอาชีพคหกรรม  หลักสูตร  การทําน้ําพริกสมุนไพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการฝกอบรมอาชีพคหกรรม
หลักสูตร การทําน้ําพริกสมุนไพร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้
จายอื่นที่จําเป็น  
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 112 ลําดับที่ 26
(กองสวัสดิการและสังคม)
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โครงการสงเสริมอาชีพและ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ในเขตตําบล
หินเหล็กไฟ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการอบรมสงเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตตําบลหินเหล็กไฟ โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรมคา
สมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2562-
2565) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที1่ ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการและสังคม)
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โครงการสงเสริมอาชีพหลักสูตร สาคู ข้าวเกรียบปากหม้อ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการอบรมสงเสริมอาชีพหลัก
สูตรข้าวเกรียบปากหม้อ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณประกอบการฝกอบรม คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ
.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 127 ลําดับที่ 47
(กองสวัสดิการและสังคม)
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ในผู้สูงอายุแบบองครวม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพในผู้สูงอายุแบบองครวม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
ป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม  คาสมนาคุณวิทยากร
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 122  ลําดับที่ 40
(กองสวัสดิการและสังคม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอหัวหิน 
ให้กับเทศบาลตําบลหนองพลับ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอ
หัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
ของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอหัวหิน เชน คาจ้างเหมา
พนักงาน คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลว 24
 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
    (5) ประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12
 ตุลาคม 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2562-2565
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่  95 ลําดับที่  4
(กองสวัสดิการและสังคม)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประชาชนหรือคาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้าแขงขัน เชน คาเชา
หรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน คาป้ายทีมผู้เข้ารวมแขงขัน คาโลหรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล คาพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา คา
เวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา เป็นต้น
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 161 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนหรือคาใช้จายในการสงนักกีฬา
เข้าแขงขัน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประชาชนหรือคาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้าแขงขัน  เชน คาเชา
หรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน คาป้ายทีมผู้เข้ารวมแขงขัน คาโลหรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล คาพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา คา
เวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา เป็นต้น ซึ่งเป็น
โครงการจัดการแขงขันกีฬาให้กับประชาชนทั่วไป หรือคาใช้จาย
ในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาให้กับประชาชน เป็นต้น 
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 161 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    (1) คาตอบแทนบุคคลซึ่งชวยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
กับองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 20,000 บาท เชน คาตอบ
แทนครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสําคัญทางศาสนา เชน วันเข้าพรรษา
วันวิสาขบูชา                 วันอาสาฬหบูชา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนาหรือประเพณีที่สําคัญ หรือคาใช้จายในการเผยแพรพุทธ
ศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชาฯลฯ
 เป็นต้น
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม) หน้า 159 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษและสงเสริมประเพณีไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษและสงเสริม
ประเพณีไทย เชน ประเพณีวันสงกรานต วันสําคัญทางประเพณี
ไทยตาง ๆ  เชน คาวัสดุ อุปกรณรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุและสรงน้ํา
พระ เงินหรือของรางวัลในการแขงขัน/การประกวด คาตกแตง
สถานที่ คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน เชน คาเครื่องเสียง เต็นท เป็นต้น
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 160 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปดและปด วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
เชาอุปกรณตาง ๆ คาเครื่องเสียง คาประดับไฟ ฯลฯ 
สําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 159 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว ขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ หรือกิจกรรม
ที่บูรณาการรวมกับอําเภอหัวหิน/จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 68 (12)
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562    
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,911,300 บาท

งบบุคลากร รวม 3,034,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,034,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,349,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 7 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปราก
ฎในแผนอัตรากําลังสามป (กองชาง)       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการกองชาง และ
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งเป็นผู้มี
สิทธิได้รับตามกฎหมาย 
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
    (3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
  
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองชางและหัว
หน้าฝ่ายกอสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และ
ประโยชนตอบแทนอื่น (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 479,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยว
กับพนักจ้าง (ฉบับที่ 4) จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามป  (กองชาง)    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา     
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
    (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) (กองชาง)     
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งบดําเนินงาน รวม 877,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจําปสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2558 (กองชาง)    

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้
รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง หลัก
เกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองชาง)      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563 (กองชาง) 
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ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็น               
    - คาจ้างถายเอกสาร หรือคาเชาเครื่องถายเอกสาร
    - คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ
    - คาจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงานของ
กองชาง 
    - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง (กองชาง) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561 (กองชาง)

คาใช้จายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักหมุดที่ดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการตรวจสอบหลักหมุดรังวัดที่ดินคา
หมุดที่ดิน คาเจ้าหน้าที่รังวัด และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรังวัด
ที่ดิน เป็นต้น (กองชาง)
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คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง ซึ่งเข้า
รับการฝกอบรมกับหนวยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองชาง) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติเชน รถยนตสวนกลางรถกระเช้าไฟฟ้า เครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องปรับอากาศฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
(กองชาง)    

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ
เชน กระดาษ ปากกา ดินสอแฟ้มฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก ยางในแบตเตอรี่ ฟลมกรองแสงฯลฯ สําหรับรถยนตสวน
กลาง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองชาง)    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต
สวนกลางกองชาง รถกระเช้าไฟฟ้า ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน หมึก แผนดิสก
โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,500 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตการติดตั้ง
และคาบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงรวมทั้ง
การจัดทําระบบเครือขายภายใน (กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 10,030,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ  และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับงานไฟฟ้ารายทางสาธารณะภายในตําบล ภายในสํานักงาน
อบต. และรอบบริเวณอบต. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)    

งบลงทุน รวม 9,530,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,530,300 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3 (ตอจากโครงการเดิม) หมู
ที่ 5

จํานวน 102,600 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ตอ
จากโครงการเดิม) หมูที่ 5บ้านหนองคร้า ตําบลหินเหล็กไฟ ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 172  ตารางเมตร ไหลทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.627009
   ลองจิจูด 99.828171
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.626883
   ลองจิจูด 99.828548
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565
)   ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 110 หน้า 214 (กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยฉิมโหมด หมูที่ 4 จํานวน 476,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉิม
โหมด หมูที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 784 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.576778
   ลองจิจูด 99.850397
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.577528
   ลองจิจูด 99.848758
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565
) ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 88 หน้า 206 (กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยชวาทอง หมูที่ 6 จํานวน 598,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวา
ทอง (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 6 บ้านหนองซอ ตําบลหินเหล็ก
ไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 950 ตารางเมตร ไหล
ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ 
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.590166
   ลองจิจูด 99.823584
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.588471
   ลองจิจูด 99.823877
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565
) ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 110 หน้า 214 (กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโชคพัฒนา3  หมูที่ 13 จํานวน 302,700 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชค
พัฒนา 3 หมูที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 507.50 ตารางเมตร ไหลทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร โดยทําการลงลูกรังเสริมความกว้าง 1.00
 เมตร ระยะทาง 98 เมตร หนา 1.00 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ  
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.582567
  ลองจิจูด 99.834326
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.582819
  ลองจิจูด 99.835642
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565
)  ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  ลําดับที่ 263 หน้า 270 (กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดีใจ หมูที่ 13 จํานวน 291,900 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีใจ หมู
ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 480 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.579627
  ลองจิจูด 99.835087
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.579652
  ลองจิจูด 99.833980
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565
) ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 266 หน้า 271 (กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยพรสวรรค 3 หมูที่ 4 จํานวน 120,700 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
พรสวรรค 3 หมูที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตําบลหินเหล็กไฟ ผิว
จราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 203 ตารางเมตร ไหลทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ 
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.574083
   ลองจิจูด 99.852671
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.573563
   ลองจิจูด 99.852629
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565
) ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 85 หน้า 205 (กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยยายสุด  หมูที่ 3 จํานวน 373,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาย
สุด หมูที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 632 ตารางเมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ 
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59621
   ลองจิจูด 99.85336
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.59801
   ลองจิจูด 99.85244
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565
)  ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 59 หน้า 195 (กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยวงศทอง หมูที่ 1 จํานวน 597,800 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงศ
ทอง หมูที่ 1 บ้านหนองขอน ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 246 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 984 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.585576
   ลองจิจูด 99.886025
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.583543
   ลองจิจูด 99.886182
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565
)  ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 21 หน้า 180 (กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสระหลวง (ตอจากโครงการ
เดิม) หมูที่ 11

จํานวน 598,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระ
หลวง(ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 11 บ้านตอเกตุ ตําบลหินเหล็ก
ไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 950  ตารางเมตร ไหล
ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ 
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.611196
  ลองจิจูด 99.830438
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.611062
  ลองจิจูด 99.832186
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565
) ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 240 หน้า 260 (กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสําราญรักษ หมูที่ 8 จํานวน 595,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสําราญ
รักษ (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 8 บ้านหนองเสือดํา ตําบลหิน
เหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 172
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 860
 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางทอ
ระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 1
 จุด ความยาว 7.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ 
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.618922
   ลองจิจูด 99.804406
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.618560
   ลองจิจูด 99.802865
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565
)  ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 173 หน้า 235 (กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหนองโสน 2  หมูที่ 2 จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนอง
โสน 2 หมูที่ 2 บ้านวังโบสถตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 1,000 ตารางเมตร ไหลทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ  
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.587667
  ลองจิจูด 99.874551
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.587773
  ลองจิจูด 99.872257
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565
)  ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 45 หน้า 190 (กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1   หมูที่ 16 จํานวน 597,500 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู
ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 940 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.577542
 ลองจิจูด 99.818836
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.577560
 ลองจิจูด 99.818560
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที2่/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 53 หน้า 36 (กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจมดง หมูที่ 7 จํานวน 598,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจม
ดง หมูที่ 7 บ้านหนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 950 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.590098
   ลองจิจูด 99.921002
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.588507
   ลองจิจูด 99.920405
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565
)  ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 136 หน้า 222 (กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายริน  หมู 10 จํานวน 345,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
ริน หมูที่ 10 บ้านหนองขอนใต้  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 111 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 555 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.579930
   ลองจิจูด 99.878604
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.579221
   ลองจิจูด 99.879339
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแลง ครั้งที่2/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 30 หน้า 22 (กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประไพร หมู 12 จํานวน 597,800 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ประไพร หมูที่ 12 บ้านสามพันนาม ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 246 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 984 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.616954
  ลองจิจูด 99.861941
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.619144
  ลองจิจูด 99.861792
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 38 หน้า 27 (กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไรวิรัตน หมูที่ 15 จํานวน 597,800 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไรวิ
รัตน หมูที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 246.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 984 ตารางเมตร ไหลทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ 
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.567943
  ลองจิจูด 99.913677
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.567797
  ลองจิจูด 99.915840
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 287 หน้า 279 (กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข2 (ติดบ้านผู้ใหญ)  หมู 
10

จํานวน 257,800 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข2
 (ติดบ้านผู้ใหญ) หมูที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ ตําบลหินเหล็ก
ไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 105 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 420 ตารางเมตร ไหล
ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร พร้อมเสริมลูกรัง กว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.565659
  ลองจิจูด 99.893436
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.565992
  ลองจิจูด 99.894348
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแลง ครั้งที่2/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 27 หน้า 21 (กองชาง)
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอํานวยผล 1/6 หมู 9 จํานวน 429,600 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอํานวย
ผล1/6 หมูที่ 9 บ้านขอนทอง ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 716 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.563897
   ลองจิจูด 99.880355
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.565488
   ลองจิจูด 99.880635
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 20 หน้า 16 (กองชาง)

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอํานวยผล 1/7 หมู 9 จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอํานวย
ผล1/7 หมูที่ 9 บ้านขอนทอง ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไมน้อยกวา 284 ตารางเมตร ไหลทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.563843
  ลองจิจูด 99.879891
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.564460
  ลองจิจูด 99.880002
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 21 หน้า 17 (กองชาง)
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กอสร้างถนนลูกรัง ซอยงามขํา   หมู 3 จํานวน 223,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนลูกรัง ซอยงามขํา หมูที่ 3 บ้าน
หนองนกน้อย ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ระยะทาง 377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร และวางทอระ
บายน้ําคสล.ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 1
 จุด ความยาว 7.00 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59636
   ลองจิจูด 99.85366
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.59965
   ลองจิจูด 99.85298
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)เพิ่ม
เติม/ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 3 หน้า 8 (กองชาง)

กอสร้างถนนลูกรัง ซอยไปสวรรค   หมู 5 จํานวน 123,500 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนลูกรัง ซอยไปสวรรค หมูที่ 5 บ้าน
หนองคร้า ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมวางทอระบายน้ําคสล
.ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 1 จุด ความยาว 6.00
 เมตร และปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ 
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.628012
   ลองจิจูด 99.821471
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.628363
   ลองจิจูด 99.824185
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 9 หน้า 11 (กองชาง)
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กอสร้างถนนลูกรัง ซอยวงแหวน 2 หมู 5 จํานวน 382,900 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนลูกรัง ซอยวงแหวน หมูที่ 5 บ้าน
หนองคร้า ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  พร้อมวางทอระบายน้ํา
คสล.ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 2 จุด ความ
ยาว 12.00 เมตร และปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.626816
   ลองจิจูด 99.821017
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.622790
   ลองจิจูด 99.818184
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 10 หน้า 11 (กองชาง)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอนไหมสมเด็จฯ  (ตอจาก
โครง'การเดิม)หมูที่ 14

จํานวน 551,700 บาท

เพื่อจายเป็นคางานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หมอนไหมสมเด็จฯ (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 14 บ้านหนอง
สมอ ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 304.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,520
 ตารางเมตร โดยทําการปูยางแอสฟัลทติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.574344
  ลองจิจูด 99.906716
คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.576870
  ลองจิจูด 99.906787
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 43 หน้า 30 (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,853,768 บาท

งบบุคลากร รวม 1,185,804 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,185,804 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 581,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล (กองสงเสริมการ
เกษตร) จํานวน 2 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลขององคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป                

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองสงเสริมการ
เกษตร ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทน
อื่น) (กองสงเสริมการเกษตร)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 526,104 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 4 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (กองสงเสริมการเกษตร)             
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้     
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
    (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองสงเสริมการเกษตร)  

งบดําเนินงาน รวม 667,964 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,964 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 14,964 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรา'วัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจําปสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2558 (กองสงเสริมการเกษตร)   
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้ปฏิบัติ
งานฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4562  ลว
.15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 (กองสงเสริมการ
เกษตร)                                                                     
                                   

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้
รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองสงเสริมการเกษตร)
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ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    - คาถายเอกสาร เย็บเลม เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ
    - คาโฆษณาและเผยแพร อาทิ ป้ายประชา
สัมพันธ สปอรต ภาพพิมพ แผนพับ สิ่งสิ่งพิมพ คูมือบริการ
ประชาชน
    - คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธสงเสริมกลุมอาชีพการ
เกษตร
    - คาธรรมเนียมตางๆ
    - คาจ้างเหมาปรับปรุง ดัดแปลงตอเติมแก้ไข อาคาร  หรือวัสดุ
ตางๆในกองสงเสริมการเกษตร
    - คาเชาทรัพยสิน อาทิ คาเชาที่
    - คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน
    - คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
(กองสงเสริมการเกษตร)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการแปลงเกษตรผสม
ผสานโดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการแปลงเกษตร
ผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
โดยดําเนินการภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 สวนที่ 3  มาตรา 66 มาตรา 67  (7) มาตรา 68 (8
) มาตรา 69 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6), (24) และ(27)  
    (3) หนังสือที่ ปข 0409/ว3218 ลงวันที่ 5 กันยายน 2548
 เรื่องการสงมอบการถายโอนภารกิจกรมสงเสริมการเกษตรให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ในภารกิจ การกระจายพันธุ
    (4) หนังสือที่ ปข 75007/625  ลงวันที่ 22  กรกฎาคม 2550
  เรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะ
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 170 ลําดับที่ 7 (กองสง
เสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมการจัดการขยะอินทรียใน
ครัวเรือน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการฝกอบรมการ
จัดการขยะอินทรียในครัวเรือน ฯลฯ 
โดยดําเนินการภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 สวนที่ 3 มาตรา 66 มาตรา 67  (2) มาตรา 69
 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา16(17)และ(18)  
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 316 ลําดับที่ 5 (กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปนิธานศาสตราจารย ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายสําหรับคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยา
ตางๆ วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการฯ ฯลฯ 
โดยดําเนินการภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สวนที่ 3 มาตรา 66 มาตรา 67  (3
) มาตรา 69 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หมวด 2 มาตรา 16(19), (29) และ(30)  
    (3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
    (4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
    (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    (6) บันทึกความรวมมือการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 162 ลําดับที่ 1
 (กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการอบรมการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม ฯลฯ  
โดยดําเนินการภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สวนที่ 3  มาตรา 66 มาตรา 67 (7
) มาตรา 68 (5) (7)มาตรา 69 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) 
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ 169 ลําดับที่ 4 (กอง
สงเสริมการเกษตร)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองสงเสริมการเกษตร) 

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง ซึ่งเข้า
รับการฝกอบรมกับหนวยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองสงเสริมการเกษตร)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นต้น
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 188,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสงเสริมการเกษตร)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนหลอดไฟ สายไฟถาน
ไฟฉาย ถานชารตฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสงเสริมการเกษตร)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของ เครื่องใช้ตางๆ เชน แปรงขัดห้องน้ํา ไม้
กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาขัดพื้น ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (กองสงเสริมการเกษตร)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกอสร้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานตางๆ ในกองสงเสริมการเกษตร เชน สวาน นอต ตะปู ลวด
สลิง ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสงเสริมการเกษตร)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี่ ฟลมกรองแสง ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (กองสงเสริมการเกษตร)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้อง (กองสงเสริมการเกษตร)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ชุดตรวจสอบคุณภาพดิน ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองสงเสริมการเกษตร)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณการเกษตรตาง ๆ เพื่อใช้ใน
งานของกองสงเสริมการเกษตร อาทิ วัสดุเพาะชํา พันธุพืช อาหาร
สัตวอุปกรณขยายพันธุพืช สปริงเกอร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสงเสริมการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสต ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (กองสงเสริมการเกษตร)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต การติดตั้งและคา
บริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง รวมทั้งการจัด
ทําระบบเครือขายภายใน (กองสงเสริมการเกษตร)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการรณรงคการใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการรณรงคการใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยดําเนินการภายใต้
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สวนที่ 3 มาตรา 66 มาตรา 67 (7
) มาตรา 69 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16(16) (24)  
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7(2)(3)(7)
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 315 ลําดับที่ 2
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นและคาใช้จายในการบํารุงรักษาต้นไม้ที่ดําเนิน
โครงการปลูกไปแล้วทั่วทุกพื้นที่ โดยดําเนินการภายใต้ระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67  (7) 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16(13), (16) และ(24)  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 315 ลําดับที่ 1
(กองสงเสริมการเกษตร)

คาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลง
น้ําสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ โดย
ดําเนินการภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 67 (1) 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (2),(27) 
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    (4) หนังสือที่ ปข 0023.13/ว1553 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
 เรื่องการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจําป 2561   
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 318 ลําดับที่ 9
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการท้องถิ่น สร้าง
ป่า รักษน้ํา โดยดําเนินการภายใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (7) 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา 16(13),(16)(24)  
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7 (2)(3)(7)
    (4) หนังสือที่ ปข. 0023.13/ ว 2910 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2561 เรื่องโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ“
ท้องถิ่น สร้างป่ารักษน้ํา
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 317 ลําดับที่ 6
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการสวนสาธารณะ/สวนหยอมเฉลิมพระ
เกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการสวน
สาธารณะ/สวนหยอมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยดําเนินการภายใต้
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สวนที่ 3 มาตรา 66
 มาตรา 67(1) (7) มาตรา68 (4) มาตรา 69 และมาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา16(13)และ(27)  
    (3) หนังสือที่ มท 0810.6/ ว2132 ลงวันที่ 30
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ระยะที่ 2
    (4) หนังสือที่ ปข 0023.13/ ว655 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
 เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 317 ลําดับที่ 7
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ
.สธ-สถ.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยดําเนินการภายใต้
ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สวนที่ 3 มาตรา 66 มาตรา 67  (7
) มาตรา 69 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (16)(24)  
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
    (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7 (2)(3)(7)
    (5) หนังสือที่ มท 0810.6/ว 3899 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เรงรัดและสร้างความเข้าใจองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้สมัครเข้ารวมสนองพระราชดําริ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 318 ลําดับที่ 8
(กองสงเสริมการเกษตร)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

466,602

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,130,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 2,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,301,400

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
หินเหล็กไฟ

400,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

556,320

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

48,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

466,602

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,130,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 2,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,301,400

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
หินเหล็กไฟ

400,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

556,320

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

48,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

48,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

95,040

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,925,960

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

8,306,000 2,767,920 1,400,000 1,002,450

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

375,200 48,000

เงินประจําตําแหนง 399,600 42,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,206,680 2,142,600 473,880 1,706,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

271,600 234,000 36,000 184,800

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

568,000 120,000 35,000 179,000 25,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 120,000 50,000 5,000

คาเชาบ้าน 600,000 96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

48,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

95,040

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,925,960

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,349,240 581,700 16,407,310

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

100,000 523,200

เงินประจําตําแหนง 85,200 42,000 652,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 479,160 526,104 8,535,304

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

20,400 36,000 782,800

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000 30,000 14,964 1,021,964

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 235,000

คาเชาบ้าน 60,000 60,000 816,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

125,000 30,000 8,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 625,000 250,000 700,000 150,000 180,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 3,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

29,800 192,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 340,000 100,000 2,345,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 3,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

120,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(7) คาใช้จายใน
โครงการเพิ่มพูนความรู้ 
พัฒนาทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
   
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบล ผู้นํา
ชุมชน และบุคลากร
องค์การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ

70,000

คาใช้จายโครงการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

30,000

คาใช้จายในการจัดงาน
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

250,000

คาใช้จายในการจัดงาน
รัฐพิธีตางๆ

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

110,000 70,000 20,000 20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(7) คาใช้จายใน
โครงการเพิ่มพูนความรู้ 
พัฒนาทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
   
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบล ผู้นํา
ชุมชน และบุคลากร
องค์การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ

70,000

คาใช้จายโครงการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

30,000

คาใช้จายในการจัดงาน
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

250,000

คาใช้จายในการจัดงาน
รัฐพิธีตางๆ

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

25,000 15,000 260,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
สมาชิกสภา อบต.หิน
เหล็กไฟ

1,000,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

150,000 80,000 20,000 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคคลากรของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 285,000 100,000 50,000 200,000 20,000

คาใช้จายในการจัด
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ใน
ชวงเทศกาลตางๆ  
เชน  เทศกาลปีใหม    
เทศกาลสงกรานต์ เป็น
ต้น

50,000

คาใช้จายในการจัด
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

33,000

คาใช้จายในการจัดฝึก
อบรม อปพร

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
สมาชิกสภา อบต.หิน
เหล็กไฟ

1,000,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

25,000 20,000 325,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคคลากรของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 30,000 885,000

คาใช้จายในการจัด
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ใน
ชวงเทศกาลตางๆ  
เชน  เทศกาลปีใหม    
เทศกาลสงกรานต์ เป็น
ต้น

50,000

คาใช้จายในการจัด
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

33,000

คาใช้จายในการจัดฝึก
อบรม อปพร

30,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  10:22:08 หน้า : 10/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและเจ้า
หน้าที่ประจําศูนย์

40,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องอัคคึภัยใน
ชุมชนในพื้นที่ตําบลหิน
เหล็กไฟ

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
อบรมสงเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
ตําบลหินเหล็กไฟ

10,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

1,000

โครงการฝึกอบรมเปิด
โลกการศึกษาสร้าง
ปัญญาให้เด็กและ
เยาวชน

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและเจ้า
หน้าที่ประจําศูนย์

40,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องอัคคึภัยใน
ชุมชนในพื้นที่ตําบลหิน
เหล็กไฟ

50,000

โครงการจัดกิจกรรม
อบรมสงเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
ตําบลหินเหล็กไฟ

10,000

โครงการฝึกอบรมด้าน
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

1,000

โครงการฝึกอบรมเปิด
โลกการศึกษาสร้าง
ปัญญาให้เด็กและ
เยาวชน

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/และศึกษาดูงาน

20,000

โครงการเฝ้าระวังและ
สงเสริมการพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โดยใช้คูมือ 
DSPM

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,000,000

คาจ้างเหมาบริการเกี่ยว
กับการจัดเก็บขยะ  
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลตาง ๆ

5,912,400

คาใช้จายโครงการสง
เสริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

25,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการดําเนินกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/และศึกษาดูงาน

20,000

โครงการเฝ้าระวังและ
สงเสริมการพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โดยใช้คูมือ 
DSPM

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,000,000

คาจ้างเหมาบริการเกี่ยว
กับการจัดเก็บขยะ  
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลตาง ๆ

5,912,400

คาใช้จายโครงการสง
เสริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

25,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการดําเนินกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในตําบล
หินเหล็กไฟ

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็ก
ไฟ

130,000

โครงการแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุน

30,000

โครงการดูงานเพื่อเพิ่ม
พูนความรู้ด้านสงเสริม
สุขภาพและการสงเสริม
อาชีพสําหรับสําหรับผู้
สูงอายุ

100,000

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ด้วย 3 อ. 2 
ส.

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
คหกรรม  หลักสูตร  
การทําน้ําพริกสมุนไพร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในตําบล
หินเหล็กไฟ

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็ก
ไฟ

130,000

โครงการแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุน

30,000

โครงการดูงานเพื่อเพิ่ม
พูนความรู้ด้านสงเสริม
สุขภาพและการสงเสริม
อาชีพสําหรับสําหรับผู้
สูงอายุ

100,000

โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ด้วย 3 อ. 2 
ส.

30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
คหกรรม  หลักสูตร  
การทําน้ําพริกสมุนไพร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมอาชีพ
และ เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน ในเขตตําบล
หินเหล็กไฟ

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
หลักสูตร สาคู ข้าว
เกรียบปากหม้อ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านสุขภาพ ในผู้สูง
อายุแบบองค์รวม

30,000

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมการทองเที่ยว

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประชาชนหรือคาใช้
จายในการสงนักกีฬา
เข้าแขงขัน

โครงการจัดกิจกรรมซึ่ง
เป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา เชน วันเข้า
พรรษาวันวิสาขบูชา      
           วัน
อาสาฬหบูชา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมอาชีพ
และ เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน ในเขตตําบล
หินเหล็กไฟ

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
หลักสูตร สาคู ข้าว
เกรียบปากหม้อ

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านสุขภาพ ในผู้สูง
อายุแบบองค์รวม

30,000

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมการทองเที่ยว

100,000 100,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

50,000 50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประชาชนหรือคาใช้
จายในการสงนักกีฬา
เข้าแขงขัน

50,000 50,000

โครงการจัดกิจกรรมซึ่ง
เป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา เชน วันเข้า
พรรษาวันวิสาขบูชา      
           วัน
อาสาฬหบูชา

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์และสงเสริม
ประเพณีไทย

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

คาใช้จายในการตรวจ
สอบรังวัดและสร้างหลัก
หมุดที่ดิน

คาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
แปลงเกษตรผสมผสาน
โดยยึดแนวทางพระราช
ดําริเศรษฐกิจพอเพียง

คาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

คาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์และสงเสริม
ประเพณีไทย

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

5,000 5,000

คาใช้จายในการตรวจ
สอบรังวัดและสร้างหลัก
หมุดที่ดิน

50,000 50,000

คาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
แปลงเกษตรผสมผสาน
โดยยึดแนวทางพระราช
ดําริเศรษฐกิจพอเพียง

50,000 50,000

คาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

5,000 5,000

คาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะใน
เขตพื้นที่ตําบลหินเหล็ก
ไฟ

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการท้องถิ่น สร้าง
ป่า รักษ์น้ํา

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสวน
สาธารณะ/สวนหยอม
เฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชภิเษก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะใน
เขตพื้นที่ตําบลหินเหล็ก
ไฟ

50,000 50,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการท้องถิ่น สร้าง
ป่า รักษ์น้ํา

20,000 20,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน

30,000 30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสวน
สาธารณะ/สวนหยอม
เฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชภิเษก

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปนิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.พระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ-สถ.)

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอบรมการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะ
สม

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 320,000 50,000 40,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 3,030,000 445,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 30,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 65,000 20,000 20,000 20,000 60,000

วันที่พิมพ์ : 25/10/2564  10:22:08 หน้า : 23/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปนิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.พระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

120,000 120,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ-สถ.)

10,000 10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอบรมการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะ
สม

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 20,000 490,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 400,000 3,000 428,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 3,540,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 10,000 235,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 185,000 260,000 50,000 80,000 350,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000 30,000 10,000 20,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 840,000 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000 23,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 210,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 25,000 10,000 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 
6 โรงเรียน

5,500,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 60,000 1,085,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 20,000 220,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 90,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุการเกษตร 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 920,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 33,000

คาบริการโทรศัพท์ 18,000

คาบริการไปรษณีย์ 210,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

22,500 10,000 137,500

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 
6 โรงเรียน

5,500,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน เพื่อ
จัดทําโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข หมู
ละ 20,000 บาท ( 3 
โครงการ/หมูบ้าน) 
จํานวน 16 หมูบ้าน

320,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอหัวหิน ให้กับ
เทศบาลตําบลหนอง
พลับ

50,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย 3 (ตอ
จากโครงการเดิม) หมูที่ 
5

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยฉิม
โหมด หมูที่ 4
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน เพื่อ
จัดทําโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข หมู
ละ 20,000 บาท ( 3 
โครงการ/หมูบ้าน) 
จํานวน 16 หมูบ้าน

320,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอหัวหิน ให้กับ
เทศบาลตําบลหนอง
พลับ

50,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย 3 (ตอ
จากโครงการเดิม) หมูที่ 
5

102,600 102,600

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยฉิม
โหมด หมูที่ 4

476,000 476,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยชวา
ทอง หมูที่ 6

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยโชค
พัฒนา3  หมูที่ 13

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยดีใจ 
หมูที่ 13

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย
พรสวรรค์ 3 หมูที่ 4

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยยายสุด 
 หมูที่ 3

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยวงศ์
ทอง หมูที่ 1

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยสระ
หลวง (ตอจากโครงการ
เดิม) หมูที่ 11

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยสําราญ
รักษ์ หมูที่ 8
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยชวา
ทอง หมูที่ 6

598,000 598,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยโชค
พัฒนา3  หมูที่ 13

302,700 302,700

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยดีใจ 
หมูที่ 13

291,900 291,900

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย
พรสวรรค์ 3 หมูที่ 4

120,700 120,700

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยยายสุด 
 หมูที่ 3

373,000 373,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยวงศ์
ทอง หมูที่ 1

597,800 597,800

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยสระ
หลวง (ตอจากโครงการ
เดิม) หมูที่ 11

598,000 598,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยสําราญ
รักษ์ หมูที่ 8

595,000 595,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยหนอง
โสน 2  หมูที่ 2

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย1   หมู
ที่ 16

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเขาจม
ดง หมูที่ 7

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายริน  หมู 10

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยประไพร 
หมู 12

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยไรวิรัตน์ 
หมูที่ 15

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสันติ
สุข2 (ติดบ้านผู้ใหญ)  
หมู 10

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอํานวย
ผล 1/6 หมู 9
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยหนอง
โสน 2  หมูที่ 2

600,000 600,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย1   หมู
ที่ 16

597,500 597,500

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเขาจม
ดง หมูที่ 7

598,000 598,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายริน  หมู 10

345,000 345,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยประไพร 
หมู 12

597,800 597,800

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยไรวิรัตน์ 
หมูที่ 15

597,800 597,800

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสันติ
สุข2 (ติดบ้านผู้ใหญ)  
หมู 10

257,800 257,800

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอํานวย
ผล 1/6 หมู 9

429,600 429,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอํานวย
ผล 1/7 หมู 9

กอสร้างถนนลูกรัง ซอย
งามขํา   หมู 3

กอสร้างถนนลูกรัง ซอย
ไปสวรรค์   หมู 5

กอสร้างถนนลูกรัง 
ซอยวงแหวน 2 หมู 5

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหมอน
ไหมสมเด็จฯ  (ตอจาก
โครง'การเดิม)หมูที่ 14

รวม 23,908,402 22,258,400 1,083,000 17,073,520 2,554,000 2,098,330 8,709,080 490,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอํานวย
ผล 1/7 หมู 9

170,000 170,000

กอสร้างถนนลูกรัง ซอย
งามขํา   หมู 3

223,000 223,000

กอสร้างถนนลูกรัง ซอย
ไปสวรรค์   หมู 5

123,500 123,500

กอสร้างถนนลูกรัง 
ซอยวงแหวน 2 หมู 5

382,900 382,900

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหมอน
ไหมสมเด็จฯ  (ตอจาก
โครง'การเดิม)หมูที่ 14

551,700 551,700

รวม 285,000 13,941,600 1,988,768 94,390,100
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