
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย

อําเภอ หนองแค   จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,320,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,855,010 บาท

งบบุคลากร รวม 6,387,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก นายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแก  นายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล    

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแก เลขานุการนายก อบต.
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหแก ประธานสภา รอง
ประธานสภา เลขานุการสภา  และสมาชิกสภา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,815,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,261,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 7
 อัตรา ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทอง
ถิ่น) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา
(4) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(6) นิติกร จํานวน 1 อัตรา
(7) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือน ใหแก ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับกลาง  อัตราเดือนละ 7,000
  บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทอง
ถิ่น) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,221,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 8 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน (พนักงานจางตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
(2) ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(3) ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป (พนักงานจางตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
(4) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(5) ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ (พนักงานจางตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
(6) พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
(7) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 81,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงาน
จาง จํานวน  5 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ (พนักงานจางตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
(3) พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
(4) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 3,704,210 บาท
ค่าตอบแทน รวม 531,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 298,000 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท
.     จํานวน  10,000 บาท 
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงิน
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ เป็นตน 
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง      จํานวน 288,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและ
ระเบียบของทางราชการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตรของ
พนักงานสวนตําบลและ         ผูบริหาร อบต.

ค่าใช้สอย รวม 1,927,210 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 98,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรขอมูลขาว
สาร เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผน
พับ ป้ายประชาสัมพันธตางๆ  สปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ การ
จัดทําเว็บไซต อัดขยายรูป คาสื่อหรือสิ่งพิมพตางๆ  ระบบ
กระจายเสียงไรสาย ฯลฯ  เป็นตน  
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 844,610 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา,คาจาง
เหมาทําของ,คาบริการกําจัดปลวก,คาจางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จาง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน และคาจางเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นตน 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 57,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร ปริมาณการถายเอกสาร
ขั้นต่ํา 5,000 แผน/เดือน จํานวน 2 เครื่อง 

คาเชาที่ดินวัดหวยทราย จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินวัดหวยทรายสําหรับประโยชนใชสอยใน
ภารกิจของ อบต. จํานวน 5 ไร

คาธรรมเนียมในการทํานิติกรรมและอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการทํานิติกรรมและคาธรรมเนียม
ขออนุญาตตาง ๆ  เชน คาธรรมเนียมในการดําเนินคดี คา
ธรรมเนียมในการรังวัดหรือคาธรรมเนียมอื่น ๆ กรณีที่ อบต.ไดใช
บริการจากสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาทําประกันภัยรถยนตภาคบังคับและภาคสมัครใจ
ของรถสวนกลางของ อบต. เพื่อลดภาระคาใชจายในความรับผิด
ทางละเมิดกรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหนาที่ที่ชอบดวย

คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือและคาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเย็บปกหนังสือ เขาปกหนังสือและคาถายเอกสาร
ตางๆ ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

คารับรอง   จํานวน   20,000  บาท                                   
- เพื่อจายเป็นคารับรองขององคการบริหารสวนตําบลในโอกาส
ตางๆ เชน การตอนรับสวนราชการที่มาตรวจงาน,ตรวจเยี่ยมการ
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงานติดตอประสาน
งาน ตรวจงาน ศึกษาดูงาน เป็นตน 
คาใชจายในการจัดงานพิธีการ      
                            จํานวน  100,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดงานในการจัดงานพิธีการตางๆ เชน  รัฐ
พิธี ศาสนพิธี และวันสําคัญของทางราชการ เชน วันปยะ
มหาราช,วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ  รวมถึงการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล  หรือตามการสั่งการของทาง
ราชการ เป็นตน 
คาเลี้ยงรับรอง      จํานวน    20,000  บาท                      
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองสําหรับการประชุมสภาทองถิ่น คณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ใหรวม
ถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวม
ประชุม เป็นตน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา

จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือ
กิจกรรมตาง ๆ  เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา พานดอกไมสด ฯลฯ ตามความจํา เป็น  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบให
บุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม  

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 8 หนา  135)
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คาใชจายโครงการฝึกอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแก
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมใหกับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น เจาหนาที่
ทองถิ่นและผูนําหมูบาน ฯลฯ มุงเนนการปฏิบัติงานเพิ่ม
สมรรถนะ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หนา 133)

คาใชจายโครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับ
บริการ โดยการวาจางสถาบันอุดมศึกษาเป็นผูดําเนินการออก
แบบสํารวจและดําเนินการสํารวจ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑเงื่อนไขและวิธี
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 31
 มีนาคม 2558
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หนา 132)
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คาใชจายโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ในการตอตานการ
ทุจริต

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต
และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดี ในการตอตานการทุจริต  ใหกับ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่นและผูนําหมู
บาน ฯลฯ มุงเนนการปฏิบัติงานเพิ่มสมรรถนะ โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  10  หนา 136)
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คาใชจายจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
ภาทองถิ่น กรณีที่ครบวาระ หรือลาออก หรือมีคําสั่งใหพนจาก
การดํารงตําแหนง เพื่อจัดใหมีการเลือกตั้งใหม ปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น   
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 11 หนา 136)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

โครงการกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงานองคกรผูทํา
ประโยชน ผูเสียสละ และผูมีจิตสาธารณะ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก
บุคคล หนวยงานองคกรผูทําประโยชน ผูเสียสละ และผูมีจิต
สาธารณะ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  5  หนา 134)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล ครุภัณฑคอมพิวเตอร อาคารสถาน
ที่ ที่ดิน สิ่งกอสรางหรือสิ่งของเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ระบบ
กระจายเสียงไรสาย ฯลฯ  เป็นตน 

ค่าวัสดุ รวม 676,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซอง
เอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ฟวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดลัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอกลําโพง  แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม       
ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้ยง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถัง
น้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขาง รถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว พันธุสัตวปก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยาย
พันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผูใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกัน
แก๊สพิษฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระ
วิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียมฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตางๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact,Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card)Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพพิคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะวัสดุประเภท
ตาง ๆ ตามที่ไดตั้งงบประมาณไว ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปด-ปดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใชในภารกิจและอยูในความดูแล
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล อาทิ อาคาร สํานักงาน
ตางๆ กลองวงจรปด หอกระจายขาวระบบเสียงใชสายและไร
สาย ฯลฯ เป็นตน 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการตามโครงการเครือขาย Internet  ของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 

งบลงทุน รวม 2,733,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเกาอี้ทํางานแบบหุมเบาะ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบหุม
เบาะ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท ชนิดมีพนักพิงสูงปรับระดับ
ได มีที่พักแขน ราคาตามทองตลาด(นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) คุณลักษณะและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด 
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คาเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 4,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องดูด
ฝุ่น ขนาด 3 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 4,500 บาท ราคาตาม
ทองตลาด (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะและ
รายละเอียดที่ อบต.กําหนด 

คาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออก
งาน จํานวน 1 เครื่อง 8,500 บาท รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลาย
นิ้วมือ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดและ
คุณลักษณะของสํานักงบประมาณ)

คาโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว ๆ
 ละ 5,000 บาท ขนาด 1,219x660x759 มม. หนาโต๊ะเหล็ก
พื้น พีวีซี. พรอมกระจก    ปูพื้นโต๊ะ ราคาตามทองตลาด (นอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะและรายละเอียดที่ อบต
.กําหนด

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาเครื่องเสียงสําหรับการประชุมพรอมอุปกรณ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องเสียงพรอมอุปกรณสําหรับการประชุม
ระดับตาง ๆ และการจัดกิจกรรม โครงการ จัดงานตาง ๆ ของอบ
ต. จํานวน 1 ชุด ราคา 60,000 บาท ราคาตามทองตลาด (นอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะและรายละเอียดที่ อบต
.กําหนด

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คากลองถายรูป จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองถายรูป ระบบ DSLR ความละเอียด
ภาพไมนอยกวา 24.1 ลานพิกเซล จํานวน 1ตัว ราคาตามทอง
ตลาด (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) คุณลักษณะและราย
ละเอียดที่ อบต.กําหนด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่อง ราคา  17,000  บาท  (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500  บาท (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3,800 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาทตอชุด (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,587,500 บาท
คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

จัดซื้อที่ดินกอสรางสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย จํานวน 2,587,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อที่ดินสําหรับกอสรางสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลหวยทราย ตามราคาประเมินของกรมที่ดิน หรือ
กรมธนารักษ หรือราคาซื้อขายจริงในปัจจุบัน
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม แกไขเปลี่ยนแป
ลง ฉ.2/2563 ลําดับที่ 23 หนา 44)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี 
อําเภอหนองแค

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม และงานรัฐพิธี ใหแก
ที่ทําการปกครองอําเภอหนองแค 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม แกไขเปลี่ยนแป
ลง ฉ.2/2563  ลําดับที่ 13 หนา 43)

อุดหนุนโครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการอุดหนุนใหกับเทศบาลตําบลหินกอง ซึ่ง
เป็นสถานที่กลางสําหรับเป็นศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหนอง
แค ประจําป 2564 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 26 หนา 140)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,718,910 บาท
งบบุคลากร รวม 1,676,170 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,676,170 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 587,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 5
 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(4) เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
(5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 31,950 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  3 อัตรา ดังนี้
(1) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(2) เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
(3) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจาง ใหแก ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) เจาพนักงานการเงินและบัญชี (กลุมงานสนับสนุน)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 646,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (พนักงานจางตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
(3) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจางตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
(4) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน 2 อัตรา

วันที่พิมพ : 23/3/2564  11:31:05 หนา : 20/89



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 88,260 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงาน
จาง จํานวน  5 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (พนักงานจางตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
(3) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจางตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
(4) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 958,640 บาท
ค่าตอบแทน รวม 416,640 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 266,640 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.  
จํานวน  100,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินคาตอบ
แทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ เป็นตน 
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหกับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง         
                                จํานวน 166,640 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและ
ระเบียบของทางราชการ 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตรของ
พนักงานสวนตําบลและผูบริหาร อบต. 

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรขอมูลขาว
สาร เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผน
พับ ป้ายประชาสัมพันธตางๆ  สปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ การ
จัดทําเว็บไซต อัดขยายรูป ฯลฯ  เป็นตน  

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา,คาจาง
เหมาทําของ,คาบริการกําจัดปลวก,คาจางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จาง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน และคาจางเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นตน 

คาใชจายในการขนสงวัสดุ/พัสดุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการใชบริการการสงวัสดุ/พัสดุ จากโรง
พิมพอาสารักษาดินแดน ไดใชบริการในการจัดสงทาง
พัสดุ/ไปรษณีย เป็นตน 

คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือและคาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเย็บปกหนังสือ เขาปกหนังสือและคาถายเอกสาร
ตางๆ ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจายใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ในเขตพื้นที่ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2561  เรื่อง การจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.3/ว 1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียม
ความพรอมและการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  12
   หนา 136)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล ครุภัณฑคอมพิวเตอร อาคารสถาน
ที่ ที่ดิน สิ่งกอสรางหรือสิ่งของเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ระบบ
กระจายเสียงไรสาย ฯลฯ  เป็นตน 
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซอง
เอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ฟวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดลัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระ
วิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียมฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตางๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact,Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card)Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพพิคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียกร เป็นตน 
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งบลงทุน รวม 84,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเกาอี้ทํางานแบบหุมเบาะ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบหุม
เบาะ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท ชนิดมีพนักพิงสูงปรับระดับ
ได มีที่พักแขน ราคาตามทองตลาด (นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) คุณลักษณะและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด 

คาเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พรอมติด
ตั้ง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ รายละเอียดและคุณลักษณะของสํานักงบประมาณ)

คาตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อคาตูเหล็กเก็บ
เอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู ๆ ละ 5,500 บาท ชนิดมีมือจับ
บิดได มีแผนชั้นวางเอกสารปรับระดับ 3 ชั้น มาตรฐาน มอก
. (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดและคุณลักษณะ
ของสํานักงบประมาณ) 

คาโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อคาโต๊ะทํางาน
เหล็ก จํานวน 1 ตัว ราคา 5,000 บาท ขนาด 1,219x660x759 
มม. หนาโต๊ะเหล็กพื้น พีวีซี.พรอมกระจกปูพื้นโต๊ะ ราคาตามทอง
ตลาด (นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ) ตามแบบและราย
ละเอียดที่ อบต.กําหนด 

คาพัดลมติดผนัง จํานวน 2,800 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พรอมติด
ตั้ง จํานวน 2 ตัว ๆ 1,400 บาท 
มาตรฐาน มอก. ราคาตามทองตลาด(นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,220,160 บาท

งบบุคลากร รวม 647,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 647,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 146,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
(1) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตรา ดังนี้
(1) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน 4 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 310,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,220 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,220 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท
.  จํานวน 2,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เงินคาตอบ
แทนผูปฏิบัติงานการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) เป็น
ตน 
 (2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง           
                               จํานวน 48,220 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาทําของ คาจาง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน จางทําเอกสาร คาถายเอกสารแบบพิมพ
ตาง ๆ ฯลฯ เป็นตน
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะวัสดุประเภทตาง ๆ
 ตามที่ไดตั้งงบประมาณไว ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน เชน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ยางชะลอ
ความเร็วรถ  ฯลฯ เป็นตน

งบลงทุน รวม 262,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 262,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คากลองโทรทัศนวงจรปด  หมูที่ 8 จํานวน 234,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมติดตั้ง หมู
ที่ 8 จํานวน 4 จุด พรอมอุปกรณประกอบดวย
1.กลองโทรวงจรปด  ชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สําหรับใชในการรักษาความสงบปลอดภัยทั่ว
ไป จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 32,000 บาท รวม 128,000 บาท
2.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA(600 วัตต) จํานวน 1
 เครื่อง รวม 5,800 บาท
3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA(480 วัตต) จํานวน 2
 เครื่องๆละ 2,500 บาท รวม 5,000 บาท
4.อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย(Network Video Recorder) 
แบบ 8 ชอง จํานวน  1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
5.อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2 Swith) ขนาด 8
 ชอง  1 เครื่อง รวม 8,300 บาท
6.โทรทัศน แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง รวม 11,700 บาท
เป็นราคาตอหนวยตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทัศนกลองวงจรปด และตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ราย
ละเอียดและคุณลักษณะของสํานักงบประมาณ
- อุปกรณสวนควบตาง ๆ ที่จําเป็นในการติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปด ดังนี้
1. อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออ
ฟติก (Media Convertor) 10/100 จํานวน 2 ชุดๆ ละ 2,500
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 บาท รวม 5,000 บาท
2. สายนําสัญญาณโครงขายใยแกวนําแสงแบบภาย
นอก อาคาร 6 Core ยาว 600  เมตรๆละ 30 บาท รวม 18,000
 บาท
3. สายนําสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP CABLE) ยาว 200
 เมตรๆละ 20 บาท รวม 4,000 บาท
4. อุปกรณจายไฟฟ้าป้องกันฟ้าลัดวงจร(10A) 3 ชุดๆละ 1,000
 บาท รวม 3,000 บาท
5. ตู CCTV Cabinet สําหรับจัดเก็บอุปกรณภายนอก จํานวน 2
 ชุดๆละ 4,300 บาท รวม 8,600 บาท
6. คาดําเนินการ Fusion Spice สายนําใยแกวนําแสง คาติดตั้ง
อุปกรณและปรับแตงกลองเซ็ตระบบ
   พรอมอุปกรณเบ็ดเตล็ด ชุดถาดวางอุปกรณขยายสัญญาณ ฯลฯ
 รวม 15,000 บาท
รายการดังกลาวเป็นราคาตามทองตลาด (นอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด   
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  10  หนา 149)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่อง ราคา  17,000  บาท  (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)   

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500  บาท (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)   

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3,800 บาท
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- เพื่อเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาทตอชุด (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลประจําป ตามนโยบายของราชการ เชน วันปใหม วัน
สงกรานต ฯลฯ เป็นตน 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1   หนา  54)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหวยทราย

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย (หลัก
สูตรทบทวน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0029/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม แกไขเปลี่ยนแป
ลง ฉ.2/2563  ลําดับที่ 1 หนา 4)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ) 
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกล ครุภัณฑคอมพิวเตอร อาคารสถาน
ที่ ที่ดิน สิ่งกอสรางหรือสิ่งของเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ระบบ
กระจายเสียงไรสาย ฯลฯ  เป็นตน 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  สายไฟ  หลอดไฟฟ้า ถาน
ไฟฉาย สปอตไลท แบตเตอรี่ เครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องแตงกายชุดฝึก อปพร. หรือชุด
ปฏิบัติการ อปพร. ฯลฯ 
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน บัตรประจําตัว อปพร. วุฒิบัติร อป
พร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร. ถุงมือยางหรือหนัง ผาปด
ปาก-ปดจมูก รองเทายางหุมสนสูงใตเขา (รองเทาบู๊ต) เสื้อกัน
ฝน ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงในการป้องกันและระงับ
เหตุอัคคีภัย ประเภทตาง ๆ ดังนี้
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,477,410 บาท

งบบุคลากร รวม 1,144,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,144,410 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 399,270 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหาร
งานการศึกษา) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
(3) ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหาร
งานการศึกษา) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 710,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (พนักงานจางตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
(2) ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(3) ผูชวยนักวิชาการศึกษา (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(4) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 13,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงาน
จาง จํานวน  2 อัตรา ดังนี้
(1) ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 67,000 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท.  
                                  จํานวน 2,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินคาตอบ
แทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ เป็นตน 
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
                               จํานวน 65,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและ
ระเบียบของทางราชการ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารักษาพยาบาล ใหแก ครูผูดูแลเด็ก ตามสิทธิและ
ระเบียบของทางราชการ 
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางทําโฆษณาและเผยแพร เชน ลางอัดขยาย
รูป  คาสื่อหรือป้ายขอความ สิ่งพิมพตาง ๆ ป้ายอักษรและขอ
ความของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นตน 

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาทําของ คาจาง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน จางทําเอกสาร คาถายเอกสารแบบพิมพ
ตาง ๆ ฯลฯ เป็นตน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

วันที่พิมพ : 23/3/2564  11:31:05 หนา : 40/89



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)
- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑตางๆ อาคารสถานที่หรือ สิ่งกอ
สรางตางๆ ฯลฯ  เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซอง
เอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ฟวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดลัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 23/3/2564  11:31:05 หนา : 41/89



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทตาง ๆ ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน  ปลอกหมอน หมอน ผา
หม      
ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้ยง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียมฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตางๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact,Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card)Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพพิคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการตามโครงการเครือขาย Internet  ของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 

งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 2,400 บี
ทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 28,000 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดและคุณลักษณะ
ของสํานักงบประมาณ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,683,520 บาท
งบดําเนินงาน รวม 697,620 บาท

ค่าใช้สอย รวม 246,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564
  ใหกับเด็กในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย   
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หนา 56)

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา จํานวน 231,900 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถาน
ศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานยาง ( อบต.หวยทราย)  ประจําป
งบประมาณ 2564 ตามรายการ ดังนี้
(1) คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                   
                            จํานวน  147,000   บาท 
- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กครบทุกคน ประจําปงบประมาณ 2564
 ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน
(2) คาจัดการเรียนการสอน                                           
                           จํานวน  51,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียน การสอน สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็ก อัตรา 1,700 บาท/คน
(3) คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน   33,900  บาท - เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน คาอุปกรณ
การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ  200 บาท/ป
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ  430 บาท/ป
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. ๒๕๖๒
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว.3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 7 หนา 58)

ค่าวัสดุ รวม 450,720 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 440,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดบานยาง (อบต.หวยทราย) และเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.)โรงเรียนวัดหวยทราย ประจําปงบประมาณ 2564   

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน  หุน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการ
เรียนการสอนทําดวยพลาสติก เบาะยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะ
ยูโด ฯลฯ เป็นตน

งบลงทุน รวม 25,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาโต๊ะอนุบาลหนาโอเมกาขาวเงา จํานวน 25,900 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อโต๊ะอนุบาลพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด ขนาด
กวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ยาวไมนอย
กวา 120 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร พรอมเกาอี้ 6 ตัว ราคา
ชุดละ 2,590 บาท ราคาตามทองตลาด(นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด

งบเงินอุดหนุน รวม 960,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 960,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหวยทราย จํานวน 960,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาครบทุกคน ประจําป
งบประมาณ 2564 ใหแกโรงเรียนวัดหวยทราย  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  12  หนา 60)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,858,410 บาท

งบบุคลากร รวม 1,283,070 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,283,070 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 475,650 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณ
สุข) ระดับตน จํานวน      1 อัตรา
(2) นักวิชาการสาธารณสุข             จํานวน  1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงใหกับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณ
สุข) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 684,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา
(3) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 81,420 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชั่วคราว  ใหแก พนักงาน
จาง จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
(2) พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา
(3) คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,555,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 205,000 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท
.  จํานวน 122,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ เงินคาตอบแทนผู
ปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ คาตอบ
แทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง เป็นตน  
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง          
                                จํานวน 83,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 

ค่าใช้สอย รวม 676,340 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรขอมูลขาว
สาร เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผน
พับ ป้ายประชาสัมพันธตาง ๆ  สปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ คา
สื่อหรือสิ่งพิมพตางๆ   ฯลฯ  เป็นตน

คาจางเหมาบริการ จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมารายเดือน,คา
จางเหมาสูบน้ํา,คาจางเหมาทําของ,คาจางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล, จาง
เหมาแรงงานปฏิบัติงาน และคาจางเหมางานตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นตน 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 86,340 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ) 
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ยานพาหนะ ฯลฯ
 เป็นตน 
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ค่าวัสดุ รวม 669,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซอง
เอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ฟวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดลัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทตาง ๆ ดังนี้
 -ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ
 -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน  ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้ยง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จาจร ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถัง
น้ํามัน ไฟเบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมองขาง รถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แกว กระบอกตวง เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคน
ไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่อง
มือวิทยาศาสตร ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลี และพัน
แผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แกว ลวดเชื่อเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ  ฯลฯ 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว พันธุสัตวปก และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยาย
พันธพืช เชน ใบมีด เชือก ผูใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกัน
แก๊สพิษฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทตาง ๆ
 ดังนี้
 -ประเภทวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลอง
ถายรูป ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟล
ม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียมฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทตาง ๆ ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมาย
ยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตง
กายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตางๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact,Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card)Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพพิคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล พรอมที่วัดสวนสูง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล พรอมที่วัด
สวนสูง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดและคุณลักษณะของสํานักงบ
ประมาณ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินการตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามปณิธาน ศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรี    สวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี หมูที่ 1-10  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562   
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2
  หนา  61)  
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คาใชจายโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวฯ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินการตามโครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว  ตามปณิธาน ศาตรา
จารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรี    สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี หมูที่ 1-10  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562   
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3  หนา  62)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่ออุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน จํานวน 10
  หมูบาน ๆ ละ  20,000  บาท  จายเป็นคาใชจายการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมู 1-10
 เขต อบต.หวยทราย 
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1  หนา  61)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,507,020 บาท

งบบุคลากร รวม 1,172,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,172,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 744,060 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา
(2) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม) ระดับตน จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 362,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(2) ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง  จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 299,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 95,000 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท. 
จํานวน 3,000 บาท 
 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินคาตอบ
แทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ เป็นตน  
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
                                จํานวน 92,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและ
ระเบียบของทางราชการ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตรของ
พนักงานสวนตําบล 

ค่าใช้สอย รวม 33,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน คาเผยแพรขอมูลขาว
สาร เอกสาร วัสดุ สิ่งพิมพรายงานผลการดําเนินงาน แผน
พับ สปอรตโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อหรือสิ่งพิมพตาง วารสาร
ตางๆ  เป็นตน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฯลฯ เป็นตน
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ค่าวัสดุ รวม 48,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน ฯลฯ
ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซอง
เอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ฟวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดลัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 23/3/2564  11:31:05 หนา : 61/89



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา  ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน         ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้ยง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตางๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact,Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card)Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพพิคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 35,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,800 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่อง ราคา  17,000  บาท  (ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)   
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คาเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500  บาท (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 3,800 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด ราคา 3,800 บาทตอชุด (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท (ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเดือดรอน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการใหการชวยเหลือประชาชนผูไดรับ
ความเดือดรอนจากภัยพิบัติรวมถึงผูสูงอายุ คนพิการและผูดอย
โอกาส ที่ถูกทอดทิ้งและขาดคนดูแล ในการจายเป็นเงินหรือสิ่ง
ของที่ใหการชวยเหลือหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
4) ระเบียบกรมพัฒนสังคมและสวัสดิการวาดวยการสงเคราะห
ครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง พ.ศ.2562
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และแกไขเพิ่มเติม
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  11  หนา 68)
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โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผูสูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลหวยทราย
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542              
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  5  หนา 64)

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับ
ประชาชนในตําบลหวยทราย  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542              
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

    4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 7 หนา 65)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,288,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,256,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,256,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 632,880 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแก พนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา
(2) วิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา
(3) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหแก พนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา
(1) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
(1) ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) ระดับตน จํานวน 1
 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 538,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงาน
จาง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
(2) ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแก พนักงาน
จาง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 974,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 114,000 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท. 
                                 จํานวน 30,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินคาตอบ
แทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ เป็นตน 
(2) คาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง       จํานวน 84,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิและ
ระเบียบของทางราชการ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตรของ
พนักงานสวนตําบล     

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เชน แบกหามสัมภาระ คาจาง
เหมาสูบน้ํา และคาจางเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นตน
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คาธรรมเนียมในการทํานิติกรรม และอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใชจายเป็นคาธรรมเนียมในการทํานิติกรรม และคา
ธรรมเนียมขออนุญาตตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมในการดําเนิน
คดี คาธรรมเนียมในการรังวัด  คาธรรมเนียมขออนุญาตขุดเจาะ
บอบาดาล หรือคาธรรมเนียมอื่น ๆ กรณีที่ อบต. ไดใชบริการจาก
สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)
- เพื่อเป็นรายจายในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติในพื้นที่รับผิดชอบ เชน ครุภัณฑสํานัก
งาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ยานพาหนะ ฝาครอบตะแกรง
เหล็ก และสิ่งกอสรางตางๆ อาทิ ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา ลํา
รางระบายน้ํา ที่รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําเดิมแตกหัก ผุ
กรอน อุดตันหรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ํา ถนนดินลูกรังหรือหิน
คลุก ไหลทางถนน คสล. ไหลทางถนนลาดยาง ที่ชํารุดเป็นหลุม
บอถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือถนนลาดยางมะตอย ที่ชํารุดแตก
หัก ทรุดตัวหรือเป็นหลุมบอ ฯลฯ เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษชนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เกาอี้พลาสติก ตรายาง พระบรมฉายา
ลักษณ นาฬิการตั้งหรือแขวน ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ สิ่งพิมพ สมุด ซอง
เอกสาร ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
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วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ประเภทตาง ๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย กระเบื้ยง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูน
ขาว ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทตางๆ ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact,Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board)เมนบอรด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร สวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card)Ethernet Card,Lan Card,Antivirus Card,Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพพิคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเกาอี้ทํางานแบบหุมเบาะ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบหุม
เบาะ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท ชนิดมีพนักพิงสูงปรับระดับ
ได มีที่พักแขน ราคาตามทองตลาด(นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) คุณลักษณะและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด 

คาเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 2,400 บี
ทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง ราคา 28,000 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดและคุณลักษณะ
ของสํานักงบประมาณ)

คาตูเตี้ยบานเปด จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเตี้ยบานเปดสําหรับเก็บเอกสารทั่ว
ไป ขนาด (W)800x (D)400x (H) 810 MM.จํานวน 1
 ตู ราคา 2,500 บาท
ราคาตามทองตลาด(นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) คุณลักษณะและรายละเอียดที่ อบต.กําหนด 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (ขนาดจอ
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่อง ราคา 17,000  บาท (ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

คาเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่อง สํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน  1 เครื่อง ราคา 2,500   บาท (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณไฟฟ้าในการซอมแซม
บํารุงรักษาไฟสองแสงสวางทางสาธารณะในเขตพื้นที่ความรับผิด
ชอบ หมูที่ 1-10 ประเภทตาง ๆ ดังนี้  
-ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
-ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน  ฟวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดลัดสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอก
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการ หมูบานปลอดถังขยะ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินการ โครงการ หมูบานปลอดถัง
ขยะ ในหมูบานตนแบบ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542         
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
6) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หนา 128)
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คาใชจายโครงการรณรงคถังขยะอินทรียหรือถังขยะเปยก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินการตามโครงการจัดทําถังขยะ
อินทรียหรือถังขยะเปยกในครัวเรือนเพื่อการลดปริมาณขยะ หมู
ที่ 1-10 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542         
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
 6) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  6
   หนา 130 )     
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คาใชจายโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินการตามโครงการอนุรักษสิ่งแวด
ลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542         
    3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

     5) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  8  หนา 131)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ประเภทตาง ๆ ดังนี้
 -ประเภทวัสดุคงทน เชน ถังขยะพลาสติกและชุดคัดแยกขยะชนิด
ตะแกงเหล็กมีหลังคลุมกันฝนสําหรับใชรองรับขยะมูลฝอย  ตั้ง
ตามถนนและแหลงชุมชน ราคาตามทองตลาด เพื่อใชในการรักษา
ความสะอาดในเขตพื้นที่ หมูที่ 1 -10 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดประชุมประชาคมตําบลและหมูบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมตําบลและหมู
บาน หมูที่ 1-10 เกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมเกี่ยวกับการจัด
ทําแผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน การจัดประชุมคณะกรรมการการ
จัดทําแผนทองถิ่น การป้องกันแกไขปัญหายาเสพติด โรค
ระบาด ฯลฯ เป็นตน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 รวมแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
    5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวมแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
    6) หนังสือที่ มท.0810.3/ว.2931 ลว.15 พ.ค. 2562 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  2  หนา 84)
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คาใชจายโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ เกี่ยวกับการรณรงค ประชาสัมพันธ การอบรมและสรางภูมิ
คุมกันใหกับเด็กและเยาวชน การคนหาผูติดยา การบําบัดฟ้นฟูผู
ติดยาเสพติด การตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ เป็นตน 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
    5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
    6) หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2562
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3  หนา 85)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเพื่อดําเนินงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 
ประจําป 2564  ศป.ปส.อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินงานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติด ประจําป 2564  ศป.ปส.อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี ใหกับที่ทํา
การปกครองอําเภอหนองแค 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  4  หนา 85)  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตําบลตอตานยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาระดับตําบลตอตาน
ยาเสพติด เพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปใหความสนใจกีฬา
และการใชเวลาวางใหเป็นประโยชน หางไกลยาเสพติด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  7  หนา 93)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมศาสนา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสงเสริมและ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในวันสําคัญตางๆ เชน วันวิสาขะ
บูชา วันอาสาฬหะบูชา วันมาฆบูชา วันเขาพรรษา ฯลฯ เป็นตน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 3  หนา 90) 
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คาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทง ประจําป 2564 เพื่อการสงเสริมและสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 5 หนา 91) 
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คาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีวันสงกรานต  รดน้ําดําหัวผูสูง
อายุ

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานตและการกอ
พระเจดียทราย ประจําป 2564 เพื่อการสงเสริมและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น เชน พิธีถวายน้ําสงฆ รดน้ําดําหัวผูสูง
อายุ กอพระเจดียทราย ฯลฯ  เป็นตน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2564 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1  หนา 89 ) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 616,400 บาท

งบลงทุน รวม 616,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 616,400 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายเหลือ เภาดี ชวงที่ 4 
หมูที่ 2

จํานวน 89,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 126 ตารางเมตร พรอมลงหิน
คลุกไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพเขตทางที่เหลือ
อยู รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม แกไขเปลี่ยนแป
ลง ฉ.2/2563 ลําดับที่ 5 หนา 25)
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โครงการซอมสรางถนนผิวทางพาราแอสฟัลทติกคอนกรีต ชวงที่ 11 
หมูที่ 2 สายโศกแก

จํานวน 418,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาซอมสรางถนนผิวทางพาราแอสฟัลทติก
คอนกรีต หมูที่ 2 สายโศกแก ชวงที่ 11 ขนาดกวาง 4.00
 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ซอม
สรางถนนผิวทางพาราแอสฟัลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 840
  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม แกไขเปลี่ยนแป
ลง ฉ.2/2563  ลําดับที่ 3 หนา 25)

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดป่า
พุทธญาณ บริเวณหนาบานนายสายันต หมูที่ 5

จํานวน 59,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 สายทางขึ้นวัดป่าพุทธญาณ บริเวณหนาบาน 
นายสายันต ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 80 ตาราง
เมตร พรอมลงหินคลุกไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
เขตทางที่เหลืออยู รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม แกไขเปลี่ยนแป
ลง ฉ.2/2563  ลําดับที่ 11 หนา 28) 
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
    1) กฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออก
แบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๖๐
    2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
    5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ใหกับประชาชนในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล
หวยทราย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2553
    6) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  1  หนา 120) 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการจัดการน้ําตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ําใตดิน)

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยทราย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

    4) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  3  หนา 121) 
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คาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จ          
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยทราย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 รวมแกไขถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

    4) หนังสือกรมสงเสริมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
    5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
    6) หนังสือที่ มท.0808.2/ว. 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่  6 หนา 122)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,710,000 บาท

งบกลาง รวม 9,710,000 บาท
งบกลาง รวม 9,710,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกัน
สังคม พ.ศ. 2533  ในอัตรา
รอยละ 5 ของคาจางใหกับพนักงานจางของทุกสวนราชการ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนทดแทน ตาม พ.ร.บ.เงินทด
แทน พ.ศ.2537 รวมถึงฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561  ใน
อัตรารอยละ 0.2 ตอป ของคาจางโดยประมาณทั้ง
ป(ระหวาง 1 มกราคม -31 ธันวาคม 64) หรือสมทบเพิ่มเติมตาม
ยอดคาจางที่จายจริงประจําปงบประมาณ 2563 ใหกับพนักงาน
จางของทุกสวนราชการ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,755,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ใหแกผูสูงอายุแบบขั้น
บันไดของตําบลหวยทราย

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,730,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพความพิการ ใหแก คนพิการ
ของตําบลหวยทราย  

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อใชจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวน
รวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัยได 

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยทราย อัตราไมนอยกวารอยละ 100  ที่ได
รับการจัดสรรตามนโยบายของรัฐบาล
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ตําบลหวยทราย ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  อัตราไมนอยกวารอยละ 50  ที่ไดรับการจัดสรรจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรณีรายไดของ อปท.ไมรวมเงิน
อุดหนุน สูงกวา 20 ลานบาท 

เงินชวยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่นตามระเบียบราชการ 
ในอัตรารอยละ 1 ของประมาณรายรับ 
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