




ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยัง

อําเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกําแพงเพชร



ค ำแถลงงบประมำณ 

 ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

   

 
              ทำ่นประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหว้ยย ัง้ 

      

               บดัน้ีถงึเวลำทีค่ณะผูบ้รหิำรขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยย ัง้ จะได้เสนอร่ำงข้อบญัญตัิ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อ
สภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหว้ยย ัง้อีกคร ัง้หน่ึง ฉะนั้น ในโอกำสน้ี คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหว้ยย ัง้จึงขอช้ีแจงให้
ทำ่นประธำนและสมำชิกทุกทำ่นไดท้รำบถงึสถำนะกำรคลงัตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ดงัตอ่ไปน้ี 
 1. สถำนะกำรคลงั 

   1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป 

    ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ณ วนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มีสถำนะกำรเงิน ดงัน้ี 

   1.1.1 เงนิฝำกธนำคำร จ ำนวน 24,006,076.89 บำท 

    1.1.2 เงนิสะสม จ ำนวน 5,036,527.38 บำท 

    1.1.3 เงนิทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 9,515,019.25 บำท 

    1.1.4 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจำ่ย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 

    1.1.5 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพนั จ ำนวน 6 โครงกำร รวม 11,524.00 บำท 

   1.2 เงนิกูค้งคำ้ง จ ำนวน 0.00 บำท 

  2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2562 ณ วนัที ่31 กรกฎำคม พ.ศ.2562 

   (1) รำยรบัจรงิ จ ำนวน 29,061,024.84 บำท ประกอบดว้ย 

    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 114,356.46 บำท 

   หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต จ ำนวน 5,267.50 บำท 

   หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ จ ำนวน 112,175.23 บำท 

   หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำร
พำณิชย์ 

จ ำนวน 0.00 บำท 

   หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด จ ำนวน 20,109.00 บำท 

   หมวดรำยไดจ้ำกทุน จ ำนวน 570.00 บำท 

   หมวดภำษีจดัสรร จ ำนวน 14,492,814.65 บำท 

   หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ ำนวน 14,315,732.00 บำท 

  (2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ ำนวน 2,188,500.00 บำท 

  (3) รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 21,929,953.17 บำท ประกอบดว้ย 

   งบกลำง จ ำนวน 6,819,016.00 บำท 

   งบบคุลำกร จ ำนวน 7,836,602.00 บำท 

   งบด ำเนินงำน จ ำนวน 3,517,196.16 บำท 

   งบลงทุน จ ำนวน 2,110,669.00 บำท 

   งบรำยจำ่ยอืน่ จ ำนวน 0.00 บำท 

   งบเงินอดุหนุน จ ำนวน 1,646,470.01 บำท 

  (4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จ ำนวน 2,188,500.00 บำท 

  (5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิสะสม จ ำนวน 299,000.00 บำท 

  (6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิทุนส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 

  (7) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิกู ้จ ำนวน 0.00 บำท 

               



  ค ำแถลงงบประมำณ     

  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563     

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลหว้ยย ัง้ 

อ ำเภอพรำนกระตำ่ย  จงัหวดัก ำแพงเพชร 
        

          รำยรบัจรงิ ปี  2561 ประมำณกำร ปี 2562 ประมำณกำร ปี 2563 

รำยได้จดัเก็บเอง       

  หมวดภำษีอำกร 107,793.90 121,800.00 123,600.00 

  หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต 8,026.70 9,000.00 10,500.00 

  หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ 128,177.11 180,000.00 150,000.00 

  หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 1,200.00 8,000.00 10,100.00 

  หมวดรำยไดจ้ำกทุน 735.00 3,000.00 1,000.00 

รวมรำยไดจ้ดัเก็บเอง 245,932.71 321,800.00 295,200.00 

รำยไดท้ีร่ฐับำลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่       

  หมวดภำษีจดัสรร 17,182,465.25 15,845,000.00 17,944,700.00 

รวมรำยไดท้ีร่ฐับำลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

17,182,465.25 15,845,000.00 17,944,700.00 

รำยไดท้ีร่ฐับำลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่       

  หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 13,526,230.00 15,000,000.00 15,000,000.00 

รวมรำยไดท้ีร่ฐับำลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 13,526,230.00 15,000,000.00 15,000,000.00 

รวม 30,954,627.96 31,166,800.00 33,239,900.00 

 



ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจรงิปี 2561 ประมำณกำร ปี 2562 ประมำณกำร ปี 2563 

จำ่ยจำกงบประมำณ       

  งบกลำง 7,061,340.00 7,868,570.00 9,243,890.00 

  งบบคุลำกร 8,806,417.00 11,169,880.00 12,288,470.00 

  งบด ำเนินงำน 4,514,599.07 6,277,920.00 5,870,340.00 

  งบลงทุน 3,199,599.00 3,430,230.00 3,659,700.00 

  งบรำยจำ่ยอืน่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอดุหนุน 2,318,343.80 2,400,200.00 2,157,500.00 

รวมจำ่ยจำกงบประมำณ 25,920,298.87 31,166,800.00 33,239,900.00 

รวม 25,920,298.87 31,166,800.00 33,239,900.00 

 



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยัง

อําเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกําแพงเพชร



                บนัทกึหลกัการและเหตผุล     

 ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

อ าเภอพรานกระตา่ย  จงัหวดัก าแพงเพชร 

        

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 10,786,260 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 243,390 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 6,460,130 

  แผนงานสาธารณสขุ 398,690 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 389,760 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,799,630 

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 30,450 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 248,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3,566,700 

  แผนงานการเกษตร 73,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 9,243,890 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 33,239,900 

 



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,700,090 0 2,591,820 8,291,910

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 0 2,398,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,301,770 0 2,591,820 5,893,590

งบดําเนินงาน 2,053,850 5,000 366,000 2,424,850

    ค่าตอบแทน 160,000 0 136,000 296,000

    ค่าใช้สอย 1,040,850 5,000 120,000 1,165,850

    ค่าวัสดุ 440,000 0 100,000 540,000

    ค่าสาธารณูปโภค 413,000 0 10,000 423,000

งบลงทุน 24,500 0 0 24,500

    ค่าครุภัณฑ์ 24,500 0 0 24,500

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 0 0 25,000

                                             รวม 7,823,440 5,000 2,957,820 10,786,260

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 167,940 0 167,940

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 167,940 0 167,940

งบดําเนินงาน 0 75,450 75,450

    ค่าตอบแทน 0 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 0 22,450 22,450

    ค่าวัสดุ 0 33,000 33,000

                                             รวม 167,940 75,450 243,390

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยั้ง

อําเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกําแพงเพชร



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,529,180 0 2,529,180

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,529,180 0 2,529,180

งบดําเนินงาน 465,000 1,640,950 2,105,950

    ค่าตอบแทน 60,000 0 60,000

    ค่าใช้สอย 320,000 652,850 972,850

    ค่าวัสดุ 85,000 988,100 1,073,100

งบเงินอุดหนุน 0 1,825,000 1,825,000

    เงินอุดหนุน 0 1,825,000 1,825,000

                                             รวม 2,994,180 3,465,950 6,460,130

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 151,190 151,190

    ค่าใช้สอย 110,450 110,450

    ค่าวัสดุ 40,740 40,740

งบเงินอุดหนุน 247,500 247,500

    เงินอุดหนุน 247,500 247,500

                                             รวม 398,690 398,690

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 329,760 0 329,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 329,760 0 329,760

งบดําเนินงาน 0 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 0 60,000 60,000

                                             รวม 329,760 60,000 389,760



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 969,680 0 0 969,680

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 969,680 0 0 969,680

งบดําเนินงาน 351,000 0 10,450 361,450

    ค่าตอบแทน 86,000 0 0 86,000

    ค่าใช้สอย 105,000 0 10,450 115,450

    ค่าวัสดุ 160,000 0 0 160,000

งบลงทุน 22,000 446,500 0 468,500

    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 0 0 22,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 446,500 0 446,500

                                             รวม 1,342,680 446,500 10,450 1,799,630

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 30,450 30,450

    ค่าใช้สอย 30,450 30,450

                                             รวม 30,450 30,450

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 65,000 128,000 193,000

    ค่าใช้สอย 65,000 128,000 193,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 45,000 55,000

    เงินอุดหนุน 10,000 45,000 55,000

                                             รวม 75,000 173,000 248,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น

ฐาน รวม

งบดําเนินงาน 400,000 400,000

    ค่าใช้สอย 400,000 400,000

งบลงทุน 3,166,700 3,166,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,166,700 3,166,700

                                             รวม 3,566,700 3,566,700

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 68,000 68,000

    ค่าใช้สอย 58,000 58,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 5,000 5,000

    เงินอุดหนุน 5,000 5,000

                                             รวม 73,000 73,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,243,890 9,243,890

    งบกลาง 9,243,890 9,243,890

                                             รวม 9,243,890 9,243,890





วนัทีพ่มิพ์ : 22/7/2562  11:30:18 

     

หน้า : 1/2 

  รายงานประมาณการรายรบั 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

 อ าเภอ พรานกระตา่ย  จงัหวดัก าแพงเพชร 

         

                   รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 104,600.00 

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 42,032.25 45,667.71 42,321.50 45,600.00 -97.81 % 1,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 64,919.11 65,309.65 55,244.40 66,000.00 -90.91 % 6,000.00 

     ภาษีป้าย 1,440.00 2,472.00 10,228.00 10,200.00 17.65 % 12,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 108,391.36 113,449.36 107,793.90 121,800.00     123,600.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต               

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 757.20 659.60 785.70 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 0.00 0.00 1,458.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพือ่
การโฆษณา 

0.00 190.00 110.00 300.00 0.00 % 300.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 380.00 120.00 490.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 40.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ปรบัผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00 

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 300.00 74,580.00 5,063.00 5,000.00 10.00 % 5,500.00 

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 0.00 0.00 120.00 200.00 0.00 % 200.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 1,477.20 75,549.60 8,026.70 9,000.00     10,500.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ               

     ดอกเบีย้ 216,920.24 164,852.79 128,177.11 180,000.00 -16.67 % 150,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 216,920.24 164,852.79 128,177.11 180,000.00     150,000.00 
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หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด               

     คา่ขายแบบแปลน 50,000.00 5,000.00 1,200.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00 

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 800.00 210.00 0.00 3,000.00 -96.67 % 100.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 50,800.00 5,210.00 1,200.00 8,000.00     10,100.00 

หมวดรายไดจ้ากทุน               

     คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 1,700.00 2,730.00 735.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 1,700.00 2,730.00 735.00 3,000.00     1,000.00 

หมวดภาษีจดัสรร               

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 447,476.34 692,120.71 504,036.33 700,000.00 -7.14 % 650,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,527,908.79 7,903,407.88 8,555,430.15 7,900,000.00 11.39 % 8,800,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 2,449,564.58 2,470,304.92 3,027,154.46 2,500,000.00 26.57 % 3,164,200.00 

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 0.00 204,970.70 37,425.51 205,000.00 -80.49 % 40,000.00 

     ภาษีสรุา 1,078,688.38 1,088,108.15 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามติ 2,320,267.59 2,622,212.60 4,214,201.44 3,600,000.00 19.44 % 4,300,000.00 

     คา่ภาคหลวงแร่ 48,815.07 43,821.71 37,594.65 49,000.00 -18.37 % 40,000.00 

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 616,164.45 614,225.20 615,028.71 700,000.00 7.14 % 750,000.00 

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีด่ิน 

91,071.00 72,930.00 191,594.00 180,000.00 11.11 % 200,000.00 

     คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น ้าบาดาล 1,510.00 510.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

     ภาษีจดัสรรอืน่ๆ -165,278.64 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 14,416,187.56 15,712,611.87 17,182,465.25 15,845,000.00     17,944,700.00 

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป               

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ
ภารกจิถา่ยโอนเลือกท า 

6,133,026.00 13,134,397.11 13,526,230.00 15,000,000.00 0.00 % 15,000,000.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 6,133,026.00 13,134,397.11 13,526,230.00 15,000,000.00     15,000,000.00 

รวมทุกหมวด 20,928,502.36 29,208,800.73 30,954,627.96 31,166,800.00     33,239,900.00 
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                           รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563     

 องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

 อ าเภอพรานกระตา่ย  จงัหวดัก าแพงเพชร 

         

 ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้  33,239,900   บาท  แยกเป็น 

  

  รายได้จดัเก็บเอง 

  
 

หมวดภาษีอากร รวม 123,600 บาท 

  
  

ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง จ านวน 104,600 บาท 

  
    

ประมาณการต ัง้รบัไว้ โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิ ภาษีทีด่นิและ      
สิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 

  

  
  

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จ านวน 1,000 บาท 

  
    

ประมาณการต ัง้รบัไว้ ตามจ านวนผูอ้ยูใ่นขา่ยช าระภาษีโรงเรือนและ
ทีด่นิ (3เดือน) 

  

  
  

ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ จ านวน 6,000 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบัไว้ ตามจ านวนผูอ้ยูใ่นขา่ยช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ (3เดือน)   

  
  

ภาษีป้าย จ านวน 12,000 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบัไว้ ตามจ านวนผูอ้ยูใ่นขา่ยช าระภาษีป้าย   

  
 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 10,500 บาท 

  
  

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา จ านวน 1,000 บาท 

  
    

ประมาณการต ัง้รบั โดยอาศยัการรบัจรงิทีไ่ดร้บัสว่นแบง่คา่ธรรมเนียมการขาย
สรุา ในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้ 

  

  
  

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 1,500 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบั โดยอาศยัรายรบัจรงิ ในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  
  

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การโฆษณา จ านวน 300 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบั โดยอาศยัรายรบัจรงิ ในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  
  

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบั โดยอาศยัรายรบัจรงิ ในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  
  

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จ านวน 500 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบั โดยอาศยัรายรบัจรงิ ในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  
  

คา่ปรบัผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 1,000 บาท 

  
    

ประมาณการต ัง้รบั โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ.
2522 ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง ก าหนดท้องถิน่ตาม
มาตรา 146 แหง่พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ.2522 

  

  
  

คา่ปรบัการผดิสญัญา จ านวน 5,500 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบั โดยอาศยัรายรบัจรงิ ในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  
  

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 200 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบั โดยอาศยัรายรบัจรงิ ในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  
 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 150,000 บาท 

  
  

ดอกเบีย้ จ านวน 150,000 บาท 

  
    

ประมาณการต ัง้รบั โดยอาศยัรายรบัจรงิ ในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้ และ
อตัราดอกเบีย้ของธนาคารเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
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หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 10,100 บาท 

  
  

คา่ขายแบบแปลน จ านวน 10,000 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบั โดยอาศยัรายรบัจรงิ ในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  
  

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จ านวน 100 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบั โดยอาศยัรายรบัจรงิ ในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  
 

หมวดรายไดจ้ากทุน รวม 1,000 บาท 

  
  

คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ จ านวน 1,000 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบั โดยอาศยัรายรบัจรงิ ในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

  
 

หมวดภาษีจดัสรร รวม 17,944,700 บาท 

  
  

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ่น จ านวน 650,000 บาท 

  
    

ประมาณการต ัง้รบัไว้ โดยอาศยัรายรบัจริงในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้และถือ
ปฏบิตัติามหนงัสอืซกัซ้อมกระทรวงมหาดไทยภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์
และลอ้เลือ่น 

  

  
  

ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,800,000 บาท 

  
    

ประมาณการต ัง้รบัไว้ โดยอาศยัรายรบัจริงในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้และถือ
ปฏบิตัติามหนงัสอืซกัซ้อมกระทรวงมหาดไทยภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.
ก าหนดแผนฯ 

  

  
  

ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 3,164,200 บาท 

  
    

ประมาณการต ัง้รบัไว้ โดยอาศยัรายรบัจริงในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้ถอื
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิจดัสรรรายไดป้ระเภทภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีธุรกจิ
เฉพาะใหแ้กส่ว่นราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2534 

  

  
  

ภาษีธุรกจิเฉพาะ จ านวน 40,000 บาท 

  
    

ประมาณการต ัง้รบัไว้ โดยอาศยัรายรบัจริงในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้ถอื
ปฏบิตัติามพระราชบญัญ ติจดัสรรรายไดป้ระเภทภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีธุรกจิ
เฉพาะใหแ้กส่ว่นราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2534 

  

  
  

ภาษีสรรพสามติ จ านวน 4,300,000 บาท 

  
    

ประมาณการต ัง้รบัไว้ โดยอาศยัรายรบัจริงในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้ ถอื
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิจดัสรรรายไดป้ระเภทภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีธุรกจิ
เฉพาะใหแ้กส่ว่นราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2534 

  

  
  

คา่ภาคหลวงแร่ จ านวน 40,000 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบัไว้ โดยอาศยัรายรบัจริงในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  
  

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 750,000 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบัไว้ โดยอาศยัรายรบัจริงในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  
  

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ จ านวน 200,000 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบัไว้ โดยอาศยัรายรบัจริงในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  
  

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น ้าบาดาล จ านวน 500 บาท 

      ประมาณการต ัง้รบัไว้ โดยอาศยัรายรบัจริงในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้   

  รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

  
 

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป รวม 15,000,000 บาท 

  
  

เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกท า จ านวน 15,000,000 บาท 

  
    

ประมาณการต ัง้รบัไว้ โดยอาศยัรายรบัจริงในปีงบประมาณทีล่ว่งมาแลว้และถือ
ปฏบิตัติามหนงัสอืซกัซ้อมกระทรวงมหาดไทย 
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                   รายงานประมาณการรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

อ าเภอพรานกระตา่ย    จงัหวดัก าแพงเพชร 
        

                    รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563 

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป               

  งานบริหารท ั่วไป               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

      เงนิเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080 

      เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 

      เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 

      
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารสว่นต าบล 

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 

      
เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

1,627,200.00 1,627,200.00 1,627,200.00 1,563,600.00 9.59 % 1,713,600 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920.00 2,311,920.00 2,311,920.00 2,248,320.00     2,398,320 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 1,402,861.00 1,279,700.00 1,607,100.00 1,695,600.00 25.47 % 2,127,480 

      เงนิประจ าต าแหน่ง 118,250.00 97,000.00 132,000.00 132,000.00 0 % 132,000 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 637,940.00 724,200.00 634,080.00 912,620.00 0.57 % 917,860 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 102,000.00 120,000.00 103,620.00 134,280.00 -7.34 % 124,430 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,261,051.00 2,220,900.00 2,476,800.00 2,874,500.00     3,301,770 

  รวมงบบคุลากร 4,572,971.00 4,532,820.00 4,788,720.00 5,122,820.00     5,700,090 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563 

    งบด าเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

      
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 14,100.00 50,000.00 -20 % 40,000 

      คา่เช่าบา้น 23,850.00 38,400.00 75,000.00 78,000.00 0 % 78,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 27,355.00 30,400.00 30,600.00 40,700.00 3.19 % 42,000 

  รวมคา่ตอบแทน 51,205.00 68,800.00 119,700.00 168,700.00     160,000 

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 266,752.00 272,818.00 315,764.83 0.00 0 % 0 

        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -12.5 % 350,000 

      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 3,750.00 4,500.00 5,000.00 50,000.00 -75 % 12,500 

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        
(1) คา่ชดใช้คา่เสยีหาย หรือคา่สนิไหม
ทดแทน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

        (2) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 110,948.00 173,000.00 150,000.00 -33.33 % 100,000 

        (3) คา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้ 0.00 0.00 0.00 269,000.00 67.29 % 450,000 

        
(4) โครงการอบรมป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติการปฏบิตังิานในองค์กร 

0.00 0.00 8,850.00 8,850.00 -1.69 % 8,700 

        
(5) คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้
และพวงมาลา 

0.00 0.00 1,000.00 5,000.00 0 % 5,000 

        (6) โครงการเสริมสรา้งคนดีวถิีประชาธปิไตย 0.00 0.00 0.00 10,350.00 0.97 % 10,450 

        
(7) โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาองค์ความรู้
และคุณธรรมจรยิธรรมในการท างาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,200 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 146,179.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 71,506.96 69,678.20 53,068.77 80,000.00 0 % 80,000 

  รวมคา่ใช้สอย 488,187.96 457,944.20 556,683.60 983,200.00     1,040,850 

    คา่วสัดุ               

      วสัดุส านกังาน 64,809.00 139,870.00 120,894.00 124,560.00 -19.72 % 100,000 

      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 0.00 8,000.00 10,000.00 0 % 10,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563 

      วสัดุงานบา้นงานครวั 57,730.00 24,495.00 29,510.00 30,000.00 0 % 30,000 

      วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 29,900.00 45,900.00 34,613.50 80,000.00 -37.5 % 50,000 

      วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 208,742.00 208,407.00 209,188.00 254,430.00 -21.39 % 200,000 

      วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 2,655.00 0.00 0 % 0 

      วสัดุคอมพิวเตอร์ 71,810.00 74,040.00 86,810.00 60,000.00 -16.67 % 50,000 

  รวมคา่วสัดุ 432,991.00 492,712.00 491,670.50 558,990.00     440,000 

    คา่สาธารณูปโภค               

      คา่ไฟฟ้า 281,918.27 248,929.23 319,847.01 376,120.00 -20.24 % 300,000 

      คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 19,493.00 16,743.00 19,468.00 28,000.00 -64.29 % 10,000 

      คา่บรกิารโทรศพัท์ 1,652.83 1,211.15 1,177.00 5,000.00 0 % 5,000 

      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 97,327.20 97,328.81 89,216.60 106,000.00 -7.55 % 98,000 

  รวมคา่สาธารณูปโภค 400,391.30 364,212.19 429,708.61 515,120.00     413,000 

  รวมงบด าเนินงาน 1,372,775.26 1,383,668.39 1,597,762.71 2,226,010.00     2,053,850 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ส านกังาน               

        (1) เกา้อี้ส านกังาน 0.00 0.00 2,999.00 0.00 0 % 0 

        (1) ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0 

        (2) เกา้อี้ส านกังาน 0.00 0.00 0.00 20,790.00 -100 % 0 

        (2) เคาเตอร์ประชาสมัพนัธ์ 0.00 0.00 46,000.00 0.00 0 % 0 

        (3) เกา้อีเ้อนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 10,780.00 -100 % 0 

        (4) ตูส้าขาโทรศพัท์ 0.00 0.00 0.00 22,149.00 -100 % 0 

        คา่จดัซ้ือเกา้อี้พลาสตกิแบบมีพนกัพงิ 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
คา่จดัซ้ือเครือ่งโทรสาร แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 

0.00 11,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

        (1) คา่จดัซ้ือเครือ่งมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563 

        (1) โทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV) 0.00 0.00 10,300.00 0.00 0 % 0 

        (2) คา่จดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               

        คา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบข้อแข็ง 0.00 8,720.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

  
      

(1) คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 
18.5 น้ิว) 

29,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(1) เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบที ่1 (ขนาดจอไมน้่อยกวา่ 
19 น้ิว) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

        
(1) เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังาน
ประมวลผล 

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0 

        (1) เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0 % 0 

        
(2) คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ 
ส าหรบังานประมวลผล 

21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(2) เครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบที ่2 (จอภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 น้ิว)  

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 

        (2) เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0 % 2,500 

        
(3) คา่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(4) คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ส ีแบบ Network  

15,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(5) คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 

3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ครุภณัฑ์อืน่               

        (1) คา่จดัซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 97,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(2) คา่จดัซ้ือซุ้มศาลาทีพ่กัองค์การบริหาร
สว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

59,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์               

        คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 284,900.00 49,220.00 97,699.00 118,219.00     24,500 

  รวมงบลงทุน 284,900.00 49,220.00 97,699.00 118,219.00     24,500 

    งบรายจา่ยอืน่               

    รายจ่ายอืน่               

      รายจา่ยอืน่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

        รายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

  รวมรายจา่ยอืน่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00     20,000 

  รวมงบรายจา่ยอืน่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00     20,000 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

อดุหนุนเทศบาลต าบลบา้นพรานโครงการ
ศูนย์ปฏบิตัิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ระดบัอ าเภอ อ าเภอพรานกระตา่ย 
จงัหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพรานกระตา่ย
โครงการขอรบัเงินอดุหนุนจากองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่เพือ่สนบัสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ อ าเภอพรานกระตา่ย 
จงัหวดัก าแพงเพชร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 

  รวมเงนิอดุหนุน 50,000.00 20,000.00 0.00 25,000.00     25,000 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 50,000.00 20,000.00 0.00 25,000.00     25,000 

  รวมงานบรหิารท ั่วไป 6,300,646.26 6,005,708.39 6,504,181.71 7,512,049.00     7,823,440 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563 

  งานวางแผนสถติิและวชิาการ               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 258,729.00 264,660.00 288,240.00 311,640.00 -100 % 0 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 258,729.00 264,660.00 288,240.00 311,640.00     0 

  รวมงบบคุลากร 258,729.00 264,660.00 288,240.00 311,640.00     0 

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        
(1) โครงการทบทวนและจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ขององค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 1,875.00 4,300.00 16.28 % 5,000 

  
      

(1) โครงการประชาคมหมูบ่า้นและประชาคม
ต าบลเพือ่ทบทวน/จดัท าแผนพฒันาองค์การ
บริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้และแผนชุมชน 

4,355.00 3,305.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 4,355.00 3,305.00 1,875.00 4,300.00     5,000 

  รวมงบด าเนินงาน 4,355.00 3,305.00 1,875.00 4,300.00     5,000 

  รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 263,084.00 267,965.00 290,115.00 315,940.00     5,000 

  งานบริหารงานคลงั               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 714,287.00 663,417.00 733,600.00 1,137,605.00 74.72 % 1,987,620 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 2,173.00 4,933.00 14,200.00 22,600.00 135.49 % 53,220 

      เงนิประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 18,000.00 233.33 % 60,000 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 400,660.00 402,360.00 416,640.00 427,400.00 3.62 % 442,860 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 72,000.00 70,260.00 60,960.00 52,380.00 -8.13 % 48,120 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,189,120.00 1,140,970.00 1,225,400.00 1,657,985.00     2,591,820 

  รวมงบบคุลากร 1,189,120.00 1,140,970.00 1,225,400.00 1,657,985.00     2,591,820 
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    งบด าเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

      
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

19,850.00 25,100.00 16,000.00 140,000.00 -35.71 % 90,000 

      คา่เช่าบา้น 61,300.00 33,600.00 24,600.00 8,620.00 317.63 % 36,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 3,000.00 5,700.00 9,000.00 6,900.00 44.93 % 10,000 

  รวมคา่ตอบแทน 84,150.00 64,400.00 49,600.00 155,520.00     136,000 

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 6,480.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0 % 0 

        รายจา่ยเพื่อ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        (1) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 5,100.00 11,214.00 27,560.00 0.00 100 % 40,000 

        
(2) โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ 

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(2) โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิขององค์การบริหารสว่นต าบลหว้ย
ย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0 

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 600.00 950.00 4,450.00 25,000.00 -60 % 10,000 

  รวมคา่ใช้สอย 12,180.00 121,164.00 41,010.00 125,000.00     120,000 

    คา่วสัดุ               

      วสัดุส านกังาน 61,723.35 61,423.00 75,337.00 60,000.00 0 % 60,000 

      วสัดุคอมพิวเตอร์ 21,140.00 58,500.00 39,870.00 80,000.00 -50 % 40,000 

  รวมคา่วสัดุ 82,863.35 119,923.00 115,207.00 140,000.00     100,000 

    คา่สาธารณูปโภค               

      คา่บรกิารไปรษณีย์ 10,292.00 8,504.00 4,201.00 15,000.00 -33.33 % 10,000 

  รวมคา่สาธารณูปโภค 10,292.00 8,504.00 4,201.00 15,000.00     10,000 

  รวมงบด าเนินงาน 189,485.35 313,991.00 210,018.00 435,520.00     366,000 

    งบลงทุน               
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    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ส านกังาน               

        คอมเพรสเซอร์ (เครือ่งปรบัอากาศ) 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        เครือ่งพิมพ์เช็ค 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

        พดัลมโคจร ขนาด 16 น้ิว 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

  
      

(1) คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 
18.5 น้ิว) จ านวน 2 เครือ่ง 

59,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(2) คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) จ านวน 2 
เครือ่ง 

14,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(3) คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ส ีแบบ Network  

15,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบั
ประมวลผล แบบที ่2                                
(จอภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) จ านวน 1 
เครือ่ง 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 

        
เครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล 
แบบที ่2 (จอภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว)  

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 

        เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 133,400.00 0.00 60,000.00 75,000.00     0 

  รวมงบลงทุน 133,400.00 0.00 60,000.00 75,000.00     0 

  รวมงานบรหิารงานคลงั 1,512,005.35 1,454,961.00 1,495,418.00 2,168,505.00     2,957,820 

  รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 8,075,735.61 7,728,634.39 8,289,714.71 9,996,494.00     10,786,260 
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  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 146,640 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,300 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00     167,940 

  รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00     167,940 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

        
ตดิต ัง้ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
ทีท่ าการองค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 312,000.00 -100 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 312,000.00     0 

  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 312,000.00     0 

  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 312,000.00     167,940 

  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 0.00 0.00 0.00 54,731.00 -100 % 0 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 0.00 21,300.00 -100 % 0 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 129,660.00 98,350.00 0.00 0.00 0 % 0 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 24,000.00 18,129.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 153,660.00 116,479.00 0.00 76,031.00     0 

  รวมงบบคุลากร 153,660.00 116,479.00 0.00 76,031.00     0 
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    งบด าเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

      
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 0.00 28,000.00 -28.57 % 20,000 

  รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 0.00 28,000.00     20,000 

    คา่ใช้สอย               

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        
(1) โครงการซ้อมแผนป้องกนัและระงบั
อคัคภียั 

0.00 0.00 10,806.00 15,000.00 -20 % 12,000 

        
(1) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

0.00 10,640.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(2) โครงการขบัขีป่ลอดภยัสรา้งวินยั
การจราจร 

0.00 0.00 9,350.00 15,000.00 -30.33 % 10,450 

        
(2) โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าอปุโภค
บรโิภคต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 8,100.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(3) โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าอปุโภค
บรโิภคต าบลหว้ยย ัง้ 

18,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(3) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

0.00 0.00 0.00 117,395.00 -100 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 18,900.00 18,740.00 20,156.00 147,395.00     22,450 

    คา่วสัดุ               

      วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000 

      วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 0.00 7,800.00 5,200.00 20,000.00 0 % 20,000 

  รวมคา่วสัดุ 0.00 7,800.00 5,200.00 20,000.00     33,000 

  รวมงบด าเนินงาน 18,900.00 26,540.00 25,356.00 195,395.00     75,450 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่               

        (1) ป้ายสามเหลีย่มหยุดตรวจ 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0 % 0 

      ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               
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        คา่จดัซ้ือเครือ่งรบัสง่วทิยุ 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ               

        (1) สายสง่น ้าดบัเพลงิ 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งดบัเพลงิชนิดผงเคมแีหง้ 29,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือสายสง่น ้าดบัเพลิง 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 71,700.00 0.00 25,500.00 0.00     0 

  รวมงบลงทุน 71,700.00 0.00 25,500.00 0.00     0 

  รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 244,260.00 143,019.00 50,856.00 271,426.00     75,450 

  รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 244,260.00 143,019.00 50,856.00 583,426.00     243,390 

  แผนงานการศึกษา               

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 528,145.00 547,800.00 667,300.00 758,520.00 115.14 % 1,631,880 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 14,200.00 22,000.00 -54.55 % 10,000 

      เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 

      เงนิวทิยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 753,200 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,100 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 570,145.00 589,800.00 723,500.00 822,520.00     2,529,180 

  รวมงบบคุลากร 570,145.00 589,800.00 723,500.00 822,520.00     2,529,180 

    งบด าเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

      
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 6,200.00 14,400.00 4,800.00 10,000.00 100 % 20,000 

  รวมคา่ตอบแทน 6,200.00 14,400.00 4,800.00 60,000.00     60,000 
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    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 145,644.00 150,869.00 161,024.00 0.00 0 % 0 

        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000 

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        
(1) โครงการจา้งเด็กนกัเรียนท างานช่วงปิด
ภาคเรียน 

27,200.00 40,900.00 42,400.00 50,000.00 0 % 50,000 

        (2) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 45,782.00 52,754.00 78,856.00 80,000.00 -50 % 40,000 

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 850.00 0.00 900.00 30,000.00 0 % 30,000 

  รวมคา่ใช้สอย 219,476.00 244,523.00 283,180.00 360,000.00     320,000 

    คา่วสัดุ               

      วสัดุส านกังาน 16,347.00 22,651.00 31,375.00 35,000.00 0 % 35,000 

      วสัดุคอมพิวเตอร์ 12,500.00 56,400.00 82,500.00 122,500.00 -59.18 % 50,000 

  รวมคา่วสัดุ 28,847.00 79,051.00 113,875.00 157,500.00     85,000 

  รวมงบด าเนินงาน 254,523.00 337,974.00 401,855.00 577,500.00     465,000 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ส านกังาน               

        คา่จดัซ้ือเกา้อี้ส านกังาน 0.00 0.00 5,300.00 0.00 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ส ี

0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0 

        โตะ๊พรอ้มเกา้อี้ 0.00 0.00 0.00 23,100.00 -100 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

        
เครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล 
แบบที ่2 (จอภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว)  

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

        เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 23,000.00 17,000.00 10,800.00 58,100.00     0 
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  รวมงบลงทุน 23,000.00 17,000.00 10,800.00 58,100.00     0 

  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 847,668.00 944,774.00 1,136,155.00 1,458,120.00     2,994,180 

  งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 0.00 684,660.00 618,746.00 765,480.00 -100 % 0 

      เงนิวทิยฐานะ 0.00 0.00 0.00 38,500.00 -100 % 0 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 32,779.00 135,000.00 139,800.00 277,500.00 -100 % 0 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 24,000.00 19,620.00 47,120.00 -100 % 0 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 32,779.00 843,660.00 778,166.00 1,128,600.00     0 

  รวมงบบคุลากร 32,779.00 843,660.00 778,166.00 1,128,600.00     0 

    งบด าเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

  รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00     0 

    คา่ใช้สอย               

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        (1) โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 79,175.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

  
      

(10) โครงการใช้ความรูแ้ละวธิีการเอาตวั
รอดจากอุบตัเิหตุ/อบุตัิภยัส าหรบัเด็ก ศพด./
เด็กนกัเรียนในเขตต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

  
      

(2)  โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษ ส าหรบัเด็กและเยาวชนต าบล
หว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

  
      

(2)  โครงการสง่เสริมทกัษะดา้นภาษาสู่
อาเซียนเด็กและเยาวชนต าบลหว้ยย ัง้  
(English Camp) 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(2) โครงการสง่เสริมทกัษะดา้นภาษาสู่
อาเซียนเด็กและเยาวชน ต าบลหว้ยย ัง้ 
(English Camp) 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
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(2) โครงการสง่เสริมทกัษะดา้นภาษาสู่
อาเซียนเด็กและเยาวชนต าบลหว้ยย ัง้ 
(English Camp) 

29,826.00 0.00 39,825.00 0.00 0 % 0 

        
(3) โครงการประกวดสวดมนต์หมูท่ านอง
สรภญัญะเด็กและเยาวชนต าบลหว้ยย ัง้ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(3) โครงการประกวดสวดมนต์หมูท่ านอง
สรภญัญะเด็กและเยาวชนต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 18,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(3) โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหาร
สถานศกึษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ (คา่อาหารกลางวนั) 

0.00 0.00 264,100.00 0.00 0 % 0 

  
      

(3) โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหาร
สถานศกึษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ (คา่อาหารกลางวนั) 

0.00 0.00 0.00 314,200.00 9.17 % 343,000 

        
(4) โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนในเขตต าบลหว้ยย ัง้ 

27,325.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(4) โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม
พนกังานองค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 
เด็กและเยาวชนในเขตต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 55,840.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

(4) โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหาร
สถานศกึษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ คา่จดัการเรียนการ
สอน (รายหวั) 

0.00 0.00 103,700.00 0.00 0 % 0 

  

      

(4) โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหาร
สถานศกึษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ คา่จดัการเรียนการ
สอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) 

0.00 0.00 0.00 98,600.00 20.69 % 119,000 

  
      

(5) โครงการสง่เสริมเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
(การแตง่กาย ศาสนพธิี มารยาทไทย และการ
ทกัทาย) 

0.00 19,250.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(5) โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหาร
สถานศกึษา 

429,440.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

(5) โครงการสนบัสนุนหนงัสอืเรียนตาม
คา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารสว่นต าบล
หว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 11,600.00 -22.41 % 9,000 
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(6) โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหาร
สถานศกึษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 343,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

(6) โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนตาม
คา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นต าบลหว้ย
ย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 11,600.00 -22.41 % 9,000 

  

      

(7) โครงการสนบัสนุนคา่เครือ่งแบบนกัเรียน
ตามคา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นต าบลหว้ย
ย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 17,400.00 -22.41 % 13,500 

  

      

(8)  โครงการสนบัสนุนคา่กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียนตามคา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษา
ส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร
สว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,350 

  

      

(8) โครงการสนบัสนุนคา่กจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียนตามคา่ใช้จา่ยในการ จดัการศกึษา
ส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร
สว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 24,940.00 -100 % 0 

  

      

(8) โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหาร
สถานศกึษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ คา่จดัการเรียนการ
สอน (รายหวั) 

0.00 119,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(9)  คา่พฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพครูทีส่งักดั
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นต าบล
หว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

  
      

(9) โครงการใช้ความรูแ้ละวธิีการเอาตวัรอด
จากอุบตัเิหตุ/อุบตัภิยัส าหรบัเด็ก ศพด./เด็ก
นกัเรียนในเขตต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 124,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 709,766.00 685,290.00 407,625.00 678,340.00     652,850 

    คา่วสัดุ               

      วสัดุงานบา้นงานครวั 0.00 49,944.00 50,000.00 50,000.00 -40 % 30,000 

      คา่อาหารเสริม (นม) 740,551.10 710,056.96 734,948.36 967,690.00 -0.99 % 958,100 
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  รวมคา่วสัดุ 740,551.10 760,000.96 784,948.36 1,017,690.00     988,100 

  รวมงบด าเนินงาน 1,450,317.10 1,445,290.96 1,192,573.36 1,706,030.00     1,640,950 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ส านกังาน               

        
คา่จดัซ้ือโต๊ะ เกา้อี ้ส าหรบัรบัประทานอาหาร
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขตต าบลหว้ยย ัง้ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ครุภณัฑ์การศกึษา               

        
(1) ศูนย์รวมเกมบาส&บอล ขนาด 
78*124*184/230 cm 

0.00 0.00 0.00 37,280.00 -100 % 0 

        
(1) อโุมงค์มหาสนุก  ขนาด 98 x 255 x 
130 เซนตเิมตร (พลาสตกิ)  

0.00 0.00 96,000.00 0.00 0 % 0 

        (2) ชิงช้าพาเพลนิ ขนาด 57*93*121 cm 0.00 0.00 0.00 16,400.00 -100 % 0 

        
(2) อโุมงค์หนอนน้อยแสนเพลิน พลาสติก 
ขนาด 99 x 200 x 100 เซนตเิมตร  

0.00 0.00 32,400.00 0.00 0 % 0 

        
(3) กระดานลืน่ชิงช้า ช้างจอมซน ขนาด 158 
x 165 x 110 เซนตเิมตร (พลาสตกิ) 

0.00 0.00 33,000.00 0.00 0 % 0 

        
(3) บา้นกลางสวน + ร ัว้ ขนาด 
133*160*117 cm 

0.00 0.00 0.00 39,580.00 -100 % 0 

  
      

(4) บอ่บอลซุปเปอร์สไลด์หมีน้อย พรอ้มลูก
บอล 200 ลูก ขนาด 120 x 260 x 110 
เซนตเิมตร (พลาสตกิ) 

0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0 

        
(4) โยกเยกกระตา่ยแฝด ขนาด 37*108*40 
cm 

0.00 0.00 0.00 11,800.00 -100 % 0 

      ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

        (1) โทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV) 0.00 0.00 20,600.00 0.00 0 % 0 

      ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               

        ตูเ้ย็น ขนาด 5 ควิบกิฟุต 0.00 0.00 0.00 5,490.00 -100 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 30,000.00 0.00 217,000.00 110,550.00     0 

  รวมงบลงทุน 30,000.00 0.00 217,000.00 110,550.00     0 
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    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 1,620,000.00 1,699,860.00 1,815,000.00 0.00 0 % 0 

        
(1) อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัเด็ก
นกัเรียนในเขตต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 1,788,000.00 -3.8 % 1,720,000 

        
(2) อดุหนุนโรงเรียนบา้นคลองหว้ยย ัง้ 
โครงการฝึกทกัษะพฒันาอาชีพงานปูน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

        
(3) อดุหนุนโรงเรียนบา้นแคทอง โครงการ
ฝึกทกัษะพฒันาอาชีพงานปูน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

        
(4) อดุหนุนโรงเรียนบา้นสขุขุม โครงการฝึก
ทกัษะ อาชีพ (งานปูน)  

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

        
(4) อดุหนุนโรงเรียนบา้นสขุขุม โครงการฝึก
ทกัษะพฒันาอาชีพ(งานปูน) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

        
(5) อดุหนุนโรงเรียนบา้นลานช้างทา่ว 
โครงการเลี้ยงไกพ่นัธุ์ไขเ่พือ่อาหารกลางวนั 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

        
(6) อดุหนุนโรงเรียนบา้นลานไผ ่โครงการฝึก
อาชีพงานปูนเพือ่พฒันาทกัษะอาชีพ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

        
(7) อดุหนุนโรงเรียนบา้นลานไผ ่โครงการ ทู
บนีมัเบอร์วนั 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

        
(7) อดุหนุนโรงเรียนบา้นลานไผ ่โครงการทู
บนีมัเบอร์วนั 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

  รวมเงนิอดุหนุน 1,620,000.00 1,699,860.00 1,815,000.00 1,893,000.00     1,825,000 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 1,620,000.00 1,699,860.00 1,815,000.00 1,893,000.00     1,825,000 

  รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 3,133,096.10 3,988,810.96 4,002,739.36 4,838,180.00     3,465,950 

  รวมแผนงานการศกึษา 3,980,764.10 4,933,584.96 5,138,894.36 6,296,300.00     6,460,130 

  แผนงานสาธารณสขุ               

  งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่               

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
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(1) โครงการสง่เสริมการป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

15,428.00 1,327.00 9,880.00 71,400.00 -29.97 % 50,000 

  

      

(2) โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพษิสุนขั
บา้ (ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้
น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัร
ราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขดัตยิ
ราชนารี) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

  

      

(2) โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพษิสุนขั
บา้ (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัร
ราชกมุารี) 

0.00 0.00 0.00 41,490.00 -100 % 0 

        
(3) โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกนัโรค
เอดส์ 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -30.33 % 10,450 

  รวมคา่ใช้สอย 15,428.00 1,327.00 9,880.00 127,890.00     110,450 

    คา่วสัดุ               

      วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 48,990.00 -16.84 % 40,740 

  รวมคา่วสัดุ 0.00 0.00 0.00 48,990.00     40,740 

  รวมงบด าเนินงาน 15,428.00 1,327.00 9,880.00 176,880.00     151,190 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนเอกชน 67,500.00 67,500.00 247,500.00 0.00 0 % 0 

  

      

(1) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่1 บา้น
คลองหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 % 7,500 

  
      

(10) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 
บา้นคลองหว้ยย ัง้ โครงการอบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์ 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  

      

(11) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 
บา้นคลองหว้ยย ัง้ โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 6,700.00 0 % 6,700 
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(12) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 
บา้นคลองหว้ยย ัง้ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเต้านม 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  
      

(13) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 
บา้นคลองกลาง โครงการอบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์ 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  
      

(14) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 
บา้นคลองกลาง โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเต้านม 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  

      

(15) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 
บา้นคลองกลาง โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 6,700.00 0 % 6,700 

  

      

(16) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 
บา้นแคทอง โครงการปรบัปรุงภาวะ
โภชนาการและสขุภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  

      

(17) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 
บา้นแคทอง โครงการพฒันาระบบสขุาภบิาล
ในโรงเรียนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 6,700.00 0 % 6,700 

  
      

(18) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 
บา้นแคทอง โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค์ 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  
      

(19) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 
บา้นไร่สขุขุม โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค์ 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  

      

(2) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่2 บา้น
คลองกลาง 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 % 7,500 

  

      

(20) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 
บา้นไร่สขุขุม โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 6,700.00 0 % 6,700 
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(21) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 
บา้นไร่สขุขุม โครงการสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  
      

(22) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 
บา้นดอกเข็ม โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค์ 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  
      

(23) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 
บา้นดอกเข็ม โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเต้านม 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  

      

(24) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 
บา้นดอกเข็ม โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 6,700.00 0 % 6,700 

  
      

(25) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 
บา้นลานช้างทา่ว โครงการอบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์ 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  

      

(26) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 
บา้นลานช้างทา่ว โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 6,700.00 0 % 6,700 

  

      

(27) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 
บา้นลานช้างทา่ว โครงการปรบัปรุงภาวะ
โภชนาการและสขุภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  

      

(28) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 
บา้นทา่มะเฟือง โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธขิองสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 6,800.00 0 % 6,800 

  
      

(29) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 
บา้นทา่มะเฟือง โครงการสบืสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเต้านม 

0.00 0.00 0.00 6,550.00 0 % 6,550 

  

      

(3) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่3 บา้นแค
ทอง 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 % 7,500 
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(30) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 
บา้นทา่มะเฟือง โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  
      

(31) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 
บา้นทุ่งยาว โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน
พระราชประสงค์ 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  

      

(32) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 
บา้นทุ่งยาว โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี 

0.00 0.00 0.00 6,700.00 0 % 6,700 

  

      

(33) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 
บา้นทุ่งยาว โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 6,650.00 0 % 6,650 

  
      

(34) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 
บา้นลานไผ่ โครงการสบืสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

0.00 0.00 0.00 7,750.00 0 % 7,750 

  

      

(35) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 
บา้นลานไผ่ โครงการปรบัปรุงภาวะ
โภชนาการและสขุภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

0.00 0.00 0.00 6,200.00 0 % 6,200 

  

      

(36) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 
บา้นลานไผ่ โครงการสง่เสรมิโภชนาการและ
สขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

0.00 0.00 0.00 6,050.00 0 % 6,050 

  

      

(4) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่4 บา้นไร่
สขุขุม 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 % 7,500 

  

      

(5) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่5 บา้น
ดอกเข็ม 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 % 7,500 
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(6) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่6 บา้น
ลานช้างทา่ว 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 % 7,500 

  

      

(7) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่7 บา้นทา่
มะเฟือง 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 % 7,500 

  

      

(8) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่8 บา้นทุง่
ยาว 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 % 7,500 

  

      

(9) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่9 บา้น
ลานไผ่ 

0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 % 7,500 

  รวมเงนิอดุหนุน 67,500.00 67,500.00 247,500.00 247,500.00     247,500 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 67,500.00 67,500.00 247,500.00 247,500.00     247,500 

  รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 82,928.00 68,827.00 257,380.00 424,380.00     398,690 

  รวมแผนงานสาธารณสขุ 82,928.00 68,827.00 257,380.00 424,380.00     398,690 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์               

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 329,760 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00     329,760 

  รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00     329,760 

  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00     329,760 

  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
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      เงนิเดือนพนกังาน 281,780.00 291,000.00 308,640.00 329,760.00 -100 % 0 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 281,780.00 291,000.00 308,640.00 329,760.00     0 

  รวมงบบคุลากร 281,780.00 291,000.00 308,640.00 329,760.00     0 

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        (1) โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูส้งูอายุ 0.00 0.00 39,990.00 60,000.00 0 % 60,000 

        
(2) โครงการดูแลหว่งใยใสใ่จผูสู้งอายุ คน
พกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 

0.00 10,850.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(2) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 

6,675.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 6,675.00 10,850.00 39,990.00 60,000.00     60,000 

  รวมงบด าเนินงาน 6,675.00 10,850.00 39,990.00 60,000.00     60,000 

  รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 288,455.00 301,850.00 348,630.00 389,760.00     60,000 

  รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 288,455.00 301,850.00 348,630.00 389,760.00     389,760 

  แผนงานเคหะและชุมชน               

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      เงนิเดือนพนกังาน 400,640.00 396,631.00 379,689.00 604,020.00 -1.94 % 592,320 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 18,600.00 11,280.00 7,043.00 48,000.00 0 % 48,000 

      เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000.00 38,161.00 33,419.00 42,000.00 0 % 42,000 

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 89,148.00 112,800.00 117,320.00 104.02 % 239,360 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 18,968.00 24,000.00 24,000.00 100 % 48,000 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 461,240.00 554,188.00 556,951.00 835,340.00     969,680 

  รวมงบบคุลากร 461,240.00 554,188.00 556,951.00 835,340.00     969,680 
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    งบด าเนินงาน               

    คา่ตอบแทน               

      
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000 

      คา่เช่าบา้น 0.00 27,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000 

      เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 3,740.00 6,850.00 5,650.00 10,000.00 0 % 10,000 

  รวมคา่ตอบแทน 3,740.00 33,850.00 41,650.00 96,000.00     86,000 

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 61,146.00 89,706.00 81,246.00 0.00 0 % 0 

        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        (1) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ                         0.00 0.00 8,200.00 0.00 0 % 0 

        1. คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -30 % 35,000 

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 23,500.00 12,900.00 35,500.00 40,000.00 -50 % 20,000 

  รวมคา่ใช้สอย 88,546.00 102,606.00 124,946.00 140,000.00     105,000 

    คา่วสัดุ               

      วสัดุส านกังาน 24,810.00 21,064.00 17,615.00 30,000.00 0 % 30,000 

      วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 34,779.00 39,871.00 26,685.00 40,000.00 0 % 40,000 

      วสัดุกอ่สรา้ง 23,475.00 45,515.00 77,000.00 50,000.00 0 % 50,000 

      วสัดุคอมพิวเตอร์ 26,400.00 26,630.00 9,600.00 40,000.00 0 % 40,000 

  รวมคา่วสัดุ 109,464.00 133,080.00 130,900.00 160,000.00     160,000 

  รวมงบด าเนินงาน 201,750.00 269,536.00 297,496.00 396,000.00     351,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์ส านกังาน               

        
(1) คา่จดัซ้ือโต๊ะท างานพรอ้มเกา้อี ้จ านวน 1 
ชุด 

5,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(2) คา่จดัซ้ือเกา้อี้ส านกังานแบบมพีนกัพิง 
จ านวน 3 ตวั 

3,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        คา่จดัซ้ือพดัลมโคจร 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               

        (1) ลอ้วดัระยะทาง 0.00 0.00 7,100.00 0.00 0 % 0 

      ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

  
      

(1) เครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบที ่2 (จอภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 19 น้ิว)  

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

        
(1) เครือ่งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ส ี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000 

        (2) เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

        
2) เครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด าชนิด Network แบบที ่1  

0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 8,900.00 2,600.00 7,100.00 37,900.00     22,000 

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

      คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

        
โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ทีท่ าการองค์การ
บริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้  

189,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 189,000.00 0.00 0.00 0.00     0 

  รวมงบลงทุน 197,900.00 2,600.00 7,100.00 37,900.00     22,000 

  รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 860,890.00 826,324.00 861,547.00 1,269,240.00     1,342,680 
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  งานไฟฟ้าถนน               

    งบบคุลากร               

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 131,920.00 93,833.00 112,800.00 117,320.00 -100 % 0 

      เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 24,000.00 17,870.00 24,000.00 24,000.00 -100 % 0 

  รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 155,920.00 111,703.00 136,800.00 141,320.00     0 

  รวมงบบคุลากร 155,920.00 111,703.00 136,800.00 141,320.00     0 

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 430,700.00 52,290.00 462,000.00 500,000.00 -100 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 430,700.00 52,290.00 462,000.00 500,000.00     0 

  รวมงบด าเนินงาน 430,700.00 52,290.00 462,000.00 500,000.00     0 

    งบลงทุน               

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               

        
(2) โครงการตดิต ัง้เสยีงตามสายภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ่ 

0.00 0.00 164,500.00 0.00 0 % 0 

        
โครงการกอ่สรา้งลานอเนกประสงค์ หมูท่ี ่1 
บา้นคลองหว้ยย ัง้              

0.00 415,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

  
      

(1) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบา้นนายส าลี – บา้นนายวน หมูท่ี ่3 
บา้นแคทอง 

0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0 

  
      

(1) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายแคทอง – บา้นคยุประดู ่รหสัสายทาง 
กพ.ถ. 87-007  หมูท่ี ่4 บา้นไร่สุขขุม   

0.00 0.00 482,500.00 0.00 0 % 0 

  

      

(1) โครงการกอ่สรา้งฝายดนิก ัน้น ้าพรอ้มวาง
ทอ่ระบายน ้า (บรเิวณนานายประนอม ถาวร) 
หมูท่ี ่7 บา้นทา่มะเฟือง ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอ
พรานกระตา่ย จงัหวดัก าแพงเพชร 

372,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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(1) โครงการขุดลอกคลองคยุตาหยิง่ หมูท่ี ่3 
บา้นแคทอง 

0.00 455,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(1) โครงการวางท่อประปา หมูท่ี ่8 บา้นทุง่
ยาว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 210,000 

  

      

(2) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายทุง่น ้าตก – หมูท่ี ่7 บา้นทา่มะเฟือง 
รหสัสายทาง กพ.ถ 87-013 (ช่วงนานายบญุ
ยืน) หมูท่ี ่6 บา้นลานช้างทา่ว 

0.00 429,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

(2) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายบา้นแคทอง หมูท่ี ่3 – บา้นไร่สขุขุม 
หมูท่ี ่4 รหสัสายทาง กพ.ถ 87-006 (ช่วง
บา้นนายจนัทร์ มาน้อย – คลองคยุตาหยิง่) หมู่
ที ่3 บา้นแคทอง 

0.00 0.00 362,000.00 0.00 0 % 0 

  
      

(2) โครงการกอ่สรา้งถนนพูนดนิลูกรงับรเิวณ
อาคารเอนกประสงค์ – นานายเสาร์ หมูท่ี ่3 
บา้นแคทอง 

0.00 0.00 0.00 317,000.00 -100 % 0 

        
(2) โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 236,500 

  
      

(3) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบา้นนายรวด เสาวนิจ – บา้นนาย
ไกว อบเชย หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม 

0.00 0.00 378,000.00 0.00 0 % 0 

  

      

(3) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายป้อมยาม หมูท่ี ่5 – หมูท่ี ่6 (คุม้
บางระจนั) รหสัสายทาง กพ.ถ.87-010 (ช่วง
สีแ่ยกหมูท่ี ่5 ถงึบา้นนายไพรชั) หมูท่ี ่5 บา้น
ดอกเข็ม 

0.00 483,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

(3) โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (ช่วงสระใหญ่แกม้ลงิ) หมูท่ี ่6 
บา้นลานช้างทา่ว ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพราน
กระตา่ย จงัหวดัก าแพงเพชร 

341,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(3) โครงการขุดลอกคลองตาแกน่ หมูท่ี ่2  
บา้นคลองกลาง 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0 

  
      

(4) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กซอยบา้นนางบรรจง – บา้นนางหนูยิม้ 
หมูท่ี ่8 บา้นทุง่ยาว 

0.00 0.00 0.00 92,700.00 -100 % 0 
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(4) โครงการกอ่สรา้งป้ายปิดประกาศทีท่ าการ
องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

65,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(4) โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าบรเิวณ
บา้นนางดวงทพิย์ อยูพ่งษ์ – บา้นนายสเุมธ โม
ลาลาย หมูท่ี ่1 บา้นคลองหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 365,000.00 0.00 0 % 0 

        
(4) โครงการวางท่อระบายน ้าภายในหมูบ่า้น 
(ขา้งถนนสายวดัลานไผ)่ หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ่ 

0.00 413,335.90 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

(5) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายป้อมยาม หมูท่ี ่5 – หมูท่ี ่6 (คุม้
บางระจนั) รหสัสายทาง กพ.ถ 87-010 ช่วงสี่
แยกหมูท่ี ่5 - หมูท่ี ่6  หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม 

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100 % 0 

  
      

(5) โครงการกอ่สรา้งถนนพูนดนิลูกรงัช่วงบุง๋ 
– วงัเลียง (เลียบคนัคลอง) พรอ้มวางทอ่ระบาย
น ้า หมูท่ี ่2 บา้นคลองกลาง 

0.00 0.00 345,000.00 0.00 0 % 0 

  
      

(5) โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่มคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (คลองหว้ยย ัง้ช่วงบา้นนายสงัวาร 
คชรกัษ์) หมูท่ี ่2 บา้นคลองกลาง 

0.00 483,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(6) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบา้นนางบญุม ีสรอ้ยกระโทก – สระ
วดัลานไผ่ หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ่ 

0.00 0.00 0.00 328,500.00 -100 % 0 

  

      

(6) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายคุม้ช้างน้อย รหสัสายทาง กพ.ถ 87-
054 (ช่วงบา้นนายสงา่ ถาวร – บา้นนางกอ
แกว้ คุม้ภยั) หมูท่ี ่6 บา้นลานช้างทา่ว 

0.00 0.00 363,000.00 0.00 0 % 0 

  

      

(6) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายแคทอง – บา้นคยุประดู ่รหสัสายทาง 
กพ.ถ 87-007 (ช่วงนานายวรรณะ) หมูท่ี ่4 
บา้นไร่สขุขุม 

0.00 368,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(7) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากประปาหมูบ่า้น – คลองยางโทน หมูท่ี ่
7 บา้นทา่มะเฟือง 

0.00 0.00 0.00 583,000.00 -100 % 0 

  
      

(7) โครงการกอ่สรา้งถนนพูนดนิลูกรงัจาก
ถนนลาดยาง – นานายสุนทร หมูท่ี ่8 บา้นทุง่
ยาว 

0.00 0.00 321,500.00 0.00 0 % 0 
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(7) โครงการขุดลอกคลองลานมะเมา่ (บรเิวณ
ถนนลานเอื้อง - คลองภูหบี) หมูท่ี ่7 บา้นทา่
มะเฟือง 

0.00 415,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(8) โครงการวางท่อลอดเหลีย่มคลองคยุตา
หยิง่ หมูท่ี ่4 บา้นไรส่ขุขุม 

0.00 0.00 0.00 224,900.00 -100 % 0 

  
      

(9) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายแคทอง – บา้นคยุประดู ่รหสัสายทาง 
กพ.ถ 87-007 หมูท่ี ่4 บา้นไร่สขุขุม 

0.00 481,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

  

      

(1) โครงการปรบัปรุงและเปลีย่นทอ่เมนท์
ระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้นคลองกลาง 
ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระตา่ย จงัหวดั
ก าแพงเพชร 

445,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(2) โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม ต าบลหว้ยย ัง้ อ าเภอ
พรานกระตา่ย จงัหวดัก าแพงเพชร 

188,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

(3) โครงการปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น
พรอ้มวางทอ่ หมูท่ี ่7 บา้นทา่มะเฟือง ต าบล
หว้ยย ัง้ อ าเภอพรานกระตา่ย จงัหวดั
ก าแพงเพชร 

489,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 1,900,000.00 3,942,335.90 2,781,500.00 2,776,100.00     446,500 

  รวมงบลงทุน 1,900,000.00 3,942,335.90 2,781,500.00 2,776,100.00     446,500 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 60,060.92 157,043.80 0.00 0 % 0 

  

      

(1) อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอ
พรานกระตา่ย โครงการตดิต ัง้ไฟฟ้า
สาธารณะพรอ้มสายดบัเสน้คลองมะดบั หมูท่ี ่
1 บา้นคลองหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 115,000.00 -100 % 0 

  

      

(2) อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอ
พรานกระตา่ย โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าจากสามแยกไรผ่กั – บา้นนายสนั่น หมูท่ี ่6 
บา้นลานช้างทา่ว 

0.00 0.00 0.00 114,700.00 -100 % 0 

  รวมเงนิอดุหนุน 0.00 60,060.92 157,043.80 229,700.00     0 
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  รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 60,060.92 157,043.80 229,700.00     0 

  รวมงานไฟฟ้าถนน 2,486,620.00 4,166,389.82 3,537,343.80 3,647,120.00     446,500 

  งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู               

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        (1) โครงการขยะ  0.00 0.00 0.00 10,350.00 -100 % 0 

        (1) โครงการขยะ (ส านกังานปลดั) 0.00 0.00 10,350.00 0.00 100 % 10,450 

  รวมคา่ใช้สอย 0.00 0.00 10,350.00 10,350.00     10,450 

  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 10,350.00 10,350.00     10,450 

  รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 0.00 0.00 10,350.00 10,350.00     10,450 

  รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,347,510.00 4,992,713.82 4,409,240.80 4,926,710.00     1,799,630 

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน               

  งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน               

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        
(1) โครงการพฒันาศกัยภาพเศรษฐกจิน าวถิี
พอเพียงสูชุ่มชน 

0.00 0.00 0.00 10,350.00 0.97 % 10,450 

        
(2) โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพต าบล
หว้ยย ัง้ 

0.00 9,020.00 0.00 0.00 0 % 0 

        (2) โครงการฝึกอาชีพเพิม่รายไดล้ดรายจา่ย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

        (2) โครงการสง่เสริมการพฒันากลุม่อาชีพ 11,530.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        (3) โครงการฝึกอาชีพเพิม่รายไดล้ดรายจา่ย 0.00 0.00 7,835.00 0.00 0 % 0 

  

      

(4) โครงการสง่เสริมการด าเนินชีวติตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงน้อมร าลกึในพระ
มหากรุณาธคิณุและถวายความอาลยัแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิพลอดุลย
เดช  

0.00 150,350.00 0.00 0.00 0 % 0 
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    ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563 

  

      

(5) โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ
จดัท าดอกไมจ้นัทน์เนื่องในงานพระราชพธิี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  

0.00 42,166.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 11,530.00 201,536.00 7,835.00 30,350.00     30,450 

  รวมงบด าเนินงาน 11,530.00 201,536.00 7,835.00 30,350.00     30,450 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนเอกชน 0.00 50,000.00 93,800.00 0.00 0 % 0 

  รวมเงนิอดุหนุน 0.00 50,000.00 93,800.00 0.00     0 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 50,000.00 93,800.00 0.00     0 

  รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 11,530.00 251,536.00 101,635.00 30,350.00     30,450 

  รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 11,530.00 251,536.00 101,635.00 30,350.00     30,450 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               

  งานกฬีาและนนัทนาการ               

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        
(1) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีานกัเรียนตา้น
ยาเสพตดิ 

0.00 0.00 0.00 42,000.00 19.05 % 50,000 

        
(2) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาท้องถิน่
สมัพนัธ์ตา้นยาเสพตดิ คร ัง้ที ่17  

69,785.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(2) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาศูนย์พฒันา
เด็กเล็กขององค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

        
(3) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีานกัเรียนตา้น
ยาเสพตดิของนกัเรียนในเขตต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 40,068.00 0.00 0 % 0 

        
(3) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีานกัเรียนตา้น
ยาเสพตดิของนกัเรียนในเขตต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

        (3) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาหว้ยย ัง้คพั 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0 

        
(4) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีานกัเรียนตา้น
ยาเสพตดิของนกัเรียนในเขตต าบลหว้ยย ัง้ 

45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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(4) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาศูนย์พฒันา
เด็กเล็กขององค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 8,200.00 0.00 0 % 0 

        
(5) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาศูนย์พฒันา
เด็กเล็กขององค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้  

0.00 12,050.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(5) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาหว้ยย ัง้คพั 
คร ัง้ที ่3 

0.00 0.00 70,840.00 0.00 0 % 0 

        
(6) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาศูนย์พฒันา
เด็กเล็กขององค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

17,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(6) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาหว้ยย ัง้คพั 
คร ัง้ที ่2 

0.00 53,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

        
(7) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาหว้ยย ัง้คพั 
คร ัง้ที ่1 

46,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมคา่ใช้สอย 178,735.00 115,550.00 119,108.00 137,000.00     65,000 

  รวมงบด าเนินงาน 178,735.00 115,550.00 119,108.00 137,000.00     65,000 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ               

  
      

(1) อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพราน
กระตา่ยโครงการแขง่ขนักฬีาท้องถิน่สมัพนัธ์
อ าเภอพรานกระตา่ย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

  รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     10,000 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     10,000 

  รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 178,735.00 115,550.00 119,108.00 137,000.00     75,000 

  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่               

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        
(1) โครงการประกวดสวดมนต์หมูท่ านอง
สรภญัญะเด็กและเยาวชนต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 17,350.00 0.00 0 % 0 
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(1) โครงการประกวดสวดมนต์หมูท่ านอง
สรภญัญะเด็กและเยาวชนต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -10 % 18,000 

  
      

(2 )โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม
พนกังานองค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 
เด็กและเยาวชนในเขตต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0 

        (2) โครงการรดน ้าด าหวัผูสู้งอายุ 63,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(2) โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม
พนกังานองค์การบริหารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 
เด็กและเยาวชนในเขตต าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 52,550.00 0.00 0 % 0 

  
      

(2) โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมเพือ่
พฒันาคณุภาพชีวติเด็กและเยาวชนต าบลหว้ย
ย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

  
      

(3) โครงการสง่เสริมเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
(การแตง่กาย ศาสนพธิี มารยาทไทย และการ
ทกัทาย) 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

  
      

(3) โครงการสง่เสริมเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
(การแตง่กาย ศาสพธิี มารยาทไทย และการ
ทกัทาย) 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

        
(3) โครงการอนุรกัษ์สืบสานเอกลกัษณ์ความ
เป็นไทย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

        (4) โครงการรดน ้าขอพรผู้สงูอายุ 0.00 0.00 0.00 9,510.00 215.46 % 30,000 

  รวมคา่ใช้สอย 64,150.00 1,000.00 89,900.00 109,510.00     128,000 

  รวมงบด าเนินงาน 64,150.00 1,000.00 89,900.00 109,510.00     128,000 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 40,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพรานกระตา่ย
โครงการจดังานประเพณีสารทไทยกลว้ยไข่
และของดีเมืองก าแพงเพชร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

      เงนิอดุหนุนเอกชน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

        
อดุหนุนกลุ่มแมบ่า้นต าบลหว้ยย ัง้ โครงการ
กจิกรรมสารทไทยกล้วยไขเ่มืองก าแพงเพชร  

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
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  รวมเงนิอดุหนุน 45,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00     45,000 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 45,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00     45,000 

  รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 109,150.00 16,000.00 94,900.00 114,510.00     173,000 

  รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 287,885.00 131,550.00 214,008.00 251,510.00     248,000 

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา               

  งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน               

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

  รวมคา่ใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00     400,000 

  รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     400,000 

    งบลงทุน               

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

      คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

  
      

(1) โครงการกอ่สรา้งฝายน ้าล้นคลองยางโทน 
ช่วงนานางน ้าคา้ง อนิกรดั หมูท่ี ่5 บา้นดอก
เข็ม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 843,800 

        
(2) โครงการกอ่สรา้งฝายน ้าล้น ช่วงนานาย
มลู กลีบบวั หมูท่ี ่3 บา้นแคทอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 718,400 

  
      

(3) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากบา้นนายกระท้อน มะลพิรม ถงึ บา้น
นายล าไย บดีรฐั หมูท่ี ่1 บา้นคลองหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 297,800 

        
(4) โครงการกอ่สรา้งฝายน ้าล้นช่วงนานายท ั่ง 
หมูท่ี ่2 บา้นคลองกลาง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 491,900 

  
      

(5) โครงการกอ่สรา้งฝายดนิก ัน้น ้าพรอ้มวาง
ทอ่ระบายน ้า ช่วงนานายจเร บญุมาก  หมูท่ี ่7 
บา้นทา่มะเฟือง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 132,700 

  

      

(6) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายบา้นแคทอง หมูท่ี ่3 ถงึบา้น   ไรส่ขุ
ขุม หมูท่ี ่4 รหสัสายทาง กพ.ถ 87-006  
(ช่วงนานายชะลอ มว่งเกตุ – นานางล าพนั มา
น้อย) หมูท่ี ่4 บา้นไรส่ขุขุม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 47,900 
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(7) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายบา้นนายชยั หอมรืน่  รหสัสายทาง 
กพ.ถ 87-033 หมูท่ี ่4 บา้นไร่สขุขุม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 317,700 

  
      

(8) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายหน้าโรงเรียนบา้นลานช้างทา่ว   หมู่
ที ่6 รหสัสายทาง กพ.ถ 87-050 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,700 

  

      

(9) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายคุม้ช้างน้อย  รหสัสายทาง กพ.ถ 
87-054 (ช่วงบา้นนายสงา่ ถาวร – บา้นนาง
กอแกว้ คุม้ภยั) หมูท่ี ่6 บา้นลานช้างทา่ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 297,800 

  รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00     3,166,700 

  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     3,166,700 

  รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00     3,566,700 

  รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00     3,566,700 

  แผนงานการเกษตร               

  งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้               

    งบด าเนินงาน               

    คา่ใช้สอย               

      
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

        (1) โครงการป้องกนัและควบคุมไฟป่า 0.00 0.00 7,850.00 15,000.00 -46.67 % 8,000 

        
(1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัไฟ
ป่า  

0.00 7,850.00 0.00 0.00 0 % 0 

        (2) โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรติ 0.00 0.00 10,750.00 30,000.00 0 % 30,000 

        (3) โครงการเยาวชนรกัษ์ป่า รกัสิง่แวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

  รวมคา่ใช้สอย 0.00 7,850.00 18,600.00 45,000.00     58,000 

    คา่วสัดุ               

      วสัดุการเกษตร 15,000.00 4,000.00 30,000.00 10,000.00 0 % 10,000 

  รวมคา่วสัดุ 15,000.00 4,000.00 30,000.00 10,000.00     10,000 

  รวมงบด าเนินงาน 15,000.00 11,850.00 48,600.00 55,000.00     68,000 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563 

    งบลงทุน               

    คา่ครุภณัฑ์               

      ครุภณัฑ์อืน่               

        เลือ่ยโซย่นต์ 0.00 0.00 0.00 35,500.00 -100 % 0 

  รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 35,500.00     0 

  รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 35,500.00     0 

    งบเงินอดุหนุน               

    เงินอดุหนุน               

      เงนิอดุหนุนสว่นราชการ               

  
      

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพรานกระตา่ย
โครงการขอรบัการสนบัสนุนการด าเนิน
โครงการจติอาสา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

  รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     5,000 

  รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00     5,000 

  รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 15,000.00 11,850.00 48,600.00 90,500.00     73,000 

  รวมแผนงานการเกษตร 15,000.00 11,850.00 48,600.00 90,500.00     73,000 

  แผนงานงบกลาง               

  งบกลาง               

    งบกลาง               

    งบกลาง               

      เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 77,823.00 91,618.00 82,428.00 110,000.00 26.9 % 139,590 

      เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 3,800.00 47.37 % 5,600 

      เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0.00 5,101,400.00 5,323,900.00 5,882,200.00 8.49 % 6,381,600 

      เบีย้ยงัชีพคนพิการ 0.00 1,219,200.00 1,216,800.00 1,422,400.00 36.33 % 1,939,200 

      เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 55,500.00 61,000.00 56,000.00 72,000.00 0 % 72,000 

      ส ารองจา่ย 348,210.00 2,585,666.00 10,833.00 425,300.00 -5.36 % 402,501 

      รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 300,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

    ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดตา่ง (%) ปี 2563 

        คา่ใช้จา่ยในการจดัการจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000 

        
เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบั
ทอ้งถิน่หรือพื้นทีต่ าบลหว้ยย ัง้ 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 20 % 120,000 

      เงนิช่วยพเิศษ 0.00 0.00 63,450.00 0.00 0 % 0 

      
เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (กบท.) 

148,800.00 155,207.00 157,929.00 161,670.00 12.82 % 182,399 

  รวมงบกลาง 930,333.00 9,364,091.00 7,061,340.00 8,177,370.00     9,243,890 

  รวมงบกลาง 930,333.00 9,364,091.00 7,061,340.00 8,177,370.00     9,243,890 

  รวมงบกลาง 930,333.00 9,364,091.00 7,061,340.00 8,177,370.00     9,243,890 

  รวมแผนงานงบกลาง 930,333.00 9,364,091.00 7,061,340.00 8,177,370.00     9,243,890 

  รวมทุกแผนงาน 17,264,400.71 27,927,656.17 25,920,298.87 31,166,800.00     33,239,900 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

 องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

 อ าเภอ พรานกระตา่ย   จงัหวดัก าแพงเพชร 

         

                    ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 33,239,900 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอดุหนุน 
ท ั่วไป แยกเป็น  

 แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 7,823,440 บาท 

  
  

งบบคุลากร รวม 5,700,090 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,398,320 บาท 

  
   

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบลและรองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รวม 3 อตัรา ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก
องค์การบรหิารสว่นต าบล รองนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา
องค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่น
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบรหิาร
สว่นต าบลและรองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รวม 3 อตัรา  
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก
องค์การบรหิารสว่นต าบล รองนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา
องค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่น
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล
และรองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รวม 3 อตัรา ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก
องค์การบรหิารสว่นต าบล รองนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล รองประธานสภา
องค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่น
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล และเลขานุการ
สภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
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เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบลจ านวน 1 อตัรา ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รองนายก
องค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่น
ต าบล รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภา
องค์การบรหิารสว่นต าบล เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ.2557 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,713,600 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของประธานสภาองค์การ
บรหิารสว่นต าบล รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่น
ต าบล สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบรหิารสว่นต าบล ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล รองนายก
องค์การบรหิารสว่นต าบล ประธานสภาองค์การบรหิารสว่น
ต าบล รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล สมาชกิสภา
องค์การบรหิารสว่นต าบลฯลฯ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,301,770 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,127,480 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิเพิม่จากการปรบัปรงุเงนิเดอืน ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบบงัคบัใหจ้า่ยในหมวดเงนิเดอืน ใหแ้ก ่
พนกังานสว่นต าบล จ านวน 6 อตัรา ไดแ้ก ่ปลดัองค์การบรหิาร
สว่นต าบล รองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล หวัหน้าส านกัปลดั  
นกัทรพัยากรบคุคล นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน   
เจา้พนกังานธรุการ  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 132,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของปลดัองค์การบรหิารสว่น
ต าบล รองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล หวัหน้าส านกัปลดั ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบของทางราชการก าหนดใหจ้า่ยได้ 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 917,860 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนของพนกังานจา้งตามภารกจิ และ
พนกังานจา้งท ั่วไป จ านวน 7 อตัรา ไดแ้ก ่พนกังานขบัรถยนต ์ 
2 อตัรา ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ 2 อตัรา ผูช้ว่ยเจา้พนกังาน
ประชาสมัพนัธ์นกัการภารโรง และคนงานท ั่วไป 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
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เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 124,430 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบใหจ้า่ยใหพ้นกังานจา้งตามภารกจิ และ
พนกังานจา้งท ั่วไป  จ านวน  7  อตัรา ไดแ้ก ่พนกังานขบั
รถยนต์ 2 อตัรา ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ 2 อตัรา ผูช้ว่ย 
เจา้พนกังานประชาสมัพนัธ ์นกัการภารโรง และคนงานท ัว่ไป 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,053,850 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 160,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ใหแ้ก ่ 
พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง
ท ั่วไป ขององค์การบรหิารสว่นต าบล (เงนิรางวลัประจ าปี) ทีผ่า่น
เกณฑ์การประเมนิและมสีทิธไิดร้บัเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพเิศษ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ
ก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะ
เป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ย
อืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557,หนงัสอื
ส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2558 เรือ่ง ประกาศ ก.จ., 
ก.ท., และ  ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบั
หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทน
อืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีส าหรบั
พนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 และทีม่กีฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 78,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นและคา่เชา่ซื้อ ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล  
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลทีม่สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบของ
ทางราชการทีก่ าหนดไว ้
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่4) พ.ศ. 2562  
- หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่ 
12 ตลุาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิีการเกีย่วกบัการเบกิ
จา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
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เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร ใหแ้ก ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่  
พนกังานสว่นต าบล ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร
ของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549, หนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวนัที ่18  
กมุภาพนัธ์ 2559  เรือ่ง การเบกิเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา
บตุร, หนงัสอืกรม บญัชีกลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257  
ลงวนัที ่28 มถินุายน 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัรา เงนิบ ารงุ
การศกึษาและคา่เลา่เรยีนและหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
 

      

  
   

คา่ใช้สอย รวม 1,040,850 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 350,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย ดงัน้ี 
  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งหน่ึง
อยา่งใดซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่ถา่ย
เอกสาร คา่เย็บหนงัสอืหรอืเขา้ปกหนงัสอื คา่ก าจดัสิง่ปฏกิลู  
คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่จา้งจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์  
คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดี
ตามค าพพิากษา คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า คา่ตดิต ัง้
ประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ  
ฯลฯ ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง  
รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ยงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  (2) เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมารกัษาความปลอดภยัสถานที่
ราชการ จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารทีท่ าการ จา้งเหมาดแูล
รกัษาตน้ไมห้รอืสนามหญา้ของทางราชการ หรอืจา้งเหมา
อืน่ๆ ทีเ่ป็นกจิการในอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ตามหนงัสอืกระทรวง มหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว
1452 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2541 เรือ่ง การเบกิจา่ยเงนิ
คา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ และทีม่ี
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง   
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
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รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จ านวน 12,500 บาท 

  

      

  (1 ) คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคล  
จ านวน 5,000 บาท 
          - เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั  
คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องในการรบัรอง รวมท ัง้
คา่ บรกิารและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการ
รบัรองเพือ่เป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคล  
ทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน เยีย่มชมหรอืทศันศกึษาดงูาน และ
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคล 
(2)  คา่เลีย้งรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรอื
คณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ จ านวน 7,500 บาท 
          - เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร เครือ่งดืม่ตา่งๆ เครือ่งใชใ้นการ
เลีย้งรบัรอง และคา่บรกิารอืน่ๆ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการ
เลีย้งรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรอืคณะกรรมการ หรอื
คณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอื
หนงัสอืส ั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรอืการประชุมระหวา่ง
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอื
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัสว่นราชการอืน่รวมถงึ
รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน ท ัง้น้ี ใหร้วมถงึผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ๆ  
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้รว่มประชุม 
ขอ้ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย   
ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548  เรือ่ง  
การต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรองหรือคา่เลีย้ง
รบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) คา่ชดใชค้า่เสยีหาย หรอืคา่สนิไหมทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ชดใชค้า่เสยีหาย หรอืคา่สนิไหมทดแทน
ผูป้ระสบภยัตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก
รถ พ.ศ.2535 หรอืความเสยีหายอนัเกดิจากการกระท าความผดิ
ทางละเมดิของเจา้หน้าที ่หรอืความเสยีหายกรณีอืน่ๆ  
-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของ
เจา้หน้าที ่พ.ศ.2539 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
-  ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง หลกัเกณฑ์การชดใชส้นิไหม
ทดแทน กรณีเจา้หน้าทีข่องรฐักระท าละเมดิตอ่บคุคลภายนอก  
ลงวนัที ่3 ตลุาคม 2554  
-  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0804.4/ว 144 ลง
วนัที ่10 มกราคม 2556 และทีม่ี
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง   
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
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(2) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั  
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไป
ราชการหรอืไปอบรมสมัมนาของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  สมาชกิสภาฯ 
พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559  
-  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1797 ลงวนัที ่ 
2 เมษายน 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และแนวทางการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ และทีม่กีฎหมาย ระเบยีบ  
ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

    
(3) คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกต ัง้ จ านวน 450,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกต ัง้ขององค์การบรหิารสว่น
ต าบลหว้ยย ัง้  ตามทีก่ฎหมายก าหนด  อกีท ัง้ใหค้วามรว่มมือใน
การประชาสมัพนัธ์ การรณรงค ์หรอืการใหข้อ้มลูขา่วสารแก่
ประชาชนใหท้ราบถงึสทิธแิละหน้าทีแ่ละการมสีว่นรว่มทางการ
เมอืงในการเลือกต ัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และหรอืสมาชกิ
วฒุสิภาตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั  
คา่ตอบแทนบคุคลทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ใหป้ฏบิตัหิน้าทีก่าร
เลอืกต ัง้ คา่ป้าย แผนพบั   คา่วสัด ุและอปุกรณ์ในการเลอืกต ัง้  
คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ตอบแทนวทิยากร  
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตักิารเลือกต ัง้ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 
- หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวนัที ่ 
6 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง การซกัซอ้มแนวทางปฏบิตักิารต ัง้
งบประมาณเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการเลอืกต ัง้ทอ้งถิน่  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

    
(4) โครงการอบรมป้องกนัและปราบปรามการทจุรติการปฏบิตังิาน
ในองค์กร 

จ านวน 8,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมป้องกนัและ
ปราบ ปรามการทจุรติการปฏบิตังิานในองค์กร เชน่ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่อาหารกลางวนั ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 และทีม่กีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอื 
ส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่1 หน้า 146 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
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(5) คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวง
มาลาในงานราชพธิ ีรฐัพธิี พานประดบั พุม่ดอกไม ้เพือ่มอบ
ใหแ้กบ่คุคลตา่งๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284  
ลงวนัที ่10 พฤศจกิายน 2530 เรือ่ง การเบกิจา่ยคา่ดอกไมเ้พือ่
มอบใหบ้คุคลตา่งๆ คา่พวงมาลา และพานประดบัพุม่ดอกไม ้ 
และหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

    
(6) โครงการเสรมิสรา้งคนดวีถิปีระชาธปิไตย จ านวน 10,450 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเสรมิสรา้งคนดวีถิี
ประชาธปิไตย เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่สมนาคณุวทิยากร  
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่อาหารกลางวนั คา่วสัดุ อปุกรณ์
ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.
2557 และทีม่กีฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง  
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่2 หน้า 147 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

    
(7) โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาองค์ความรูแ้ละคณุธรรม
จรยิธรรมในการท างาน 

จ านวน 14,200 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพือ่
พฒันาองค์ความรูแ้ละคณุธรรมจรยิธรรมในการท างาน เชน่  
คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่อาหารกลางวนั คา่วสัดุ อปุกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.
2557 และทีม่กีฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง  
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่3 หน้า 147 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ รถยนต์สว่นกลาง รถจกัรยานยนต์ 
 เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งปรบัอากาศ ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง  
รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 และทีม่ี
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
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คา่วสัด ุ รวม 440,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ เชน่ กระดาษ แฟ้ม  
ปากกา ดนิสอ น ้ายาลบค าผดิ หมกึ ตรายาง แบบพมิพ์ ซอง  
ธงชาต ิธงตราสญัลกัษณ์ พระบรมฉายาลกัษณ์ แผน่ป้ายชือ่
ส านกังาน แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ น ้าดืม่ส าหรบั
บรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยประเภทน้ี  
-  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณและหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง   
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุไฟฟ้าและวทิยทุีโ่ดยสภาพมลีกัษณะ
คงทน วสัดสุิน้เปลอืง วสัดอุปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่เชน่ 
สายไฟฟ้า หลอดไฟ ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน สายอากาศ
หรอืเสาอากาศส าหรบัวทิยุ สายน าสญัญาณ แผงวงจร ดอก
ล าโพง ฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  
-  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณและหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ แปรง ไมก้วาด สบู ่
แกว้น ้า จานรอง ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม น ้าจดืทีซ่ื้อจากเอกชน 
กระตกิน ้ารอ้น ฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  
-  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณและหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
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วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดยุานพาหนะและขนสง่ วสัดอุปุกรณ์
ประกอบและอะไหลต่า่งๆ เชน่ ยางรถยนต์ น ้ามนัเบรก  
แบตเตอรี ่หวัเทยีน ฟิล์มกรองแสง กระจกโคง้มน กนัชน
รถยนต์ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ และอืน่ๆ  ทีเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  
-  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณและหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามนัดเีซล  
น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัจารบี น ้ามนัเชื้อเพลงิ  
น ้ามนักา๊ด ฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  
-  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ และครภุณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณและหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล ่เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์ 
เมาส์ แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด หวัพมิพ์หรอืแถบพมิพ์ส าหรบั
เครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ เครือ่งกระจายสญัญาณ ฯลฯ และอืน่ๆ  
ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  
-  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณและหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
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คา่สาธารณูปโภค รวม 413,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่น
ต าบล ศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ อาคารสถานทีท่ีอ่ยูใ่นความดแูลของ
องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16  
กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-
รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่น
ต าบล ศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ อาคารสถานทีท่ีอ่ยูใ่นความดแูลของ
องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16  
กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-
รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่น
ต าบลหว้ยย ัง้ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร  
เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์ คา่บ ารงุรกัษา
สาย ฯลฯ ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง  
รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ยงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

   
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 98,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารทางดา้นโทรคมนาคม คา่โทรสาร คา่วทิยุ
สือ่สาร คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ต รวมถงึ
อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ และใหห้มายความรวมถงึ
คา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยประเภทน้ี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรือ่ง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ย
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
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งบลงทนุ รวม 24,500 บาท 

  
   

คา่ครภุณัฑ์ รวม 24,500 บาท 

  
   

ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  
    

(1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 (ขนาดจอ
ไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) 

จ านวน 22,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล  
แบบที ่1 (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) จ านวน 1 เครือ่งๆ ละ  
22,000 บาท ซึง่มคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
   - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั  
(4 core) จ านวน 1 หน่วย มหีน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา
พื้นฐานไมน้่อยกวา่ 3.2 GHz  
   - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใด
อยา่งหน่ึง หรอืดกีวา่ ดงัน้ี 
       1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ าขนาดไมน้่อยวา่ 2 GB หรอื 
       2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายใน 
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  
ทีส่ามารถใช้ หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 2 GB หรอื 
       3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถใน
การใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่  
2 GB 
   - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดกีวา่  
ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 GB 
   - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรอื
ดกีวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 2 TB หรอื ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
   - ม ีDVD-RW หรอืดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย 
   - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 
1 ชอ่ง 
   - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ 
ไมน้่อย กวา่ 3 ชอ่ง 
   - มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
   - มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  
   - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร์ 
   -   เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0810.3/ว 2931 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ขอ้ 3.4 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
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(2) เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จ านวน 1 เครือ่งๆ ละ 2,500 บาท ซึง่มคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
   1) มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่ 800 VA (480 Watts) 
   2) สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 15 นาท ี
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร์ 
-  เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0810.3/ว 2931 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ขอ้ 3.4 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

  
งบรายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

  
   

รายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

  
   

รายจา่ยอืน่       

  
    

รายจา่ยอืน่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัจา้งหน่วยงานหรอืสถาบนัทีเ่ป็นกลาง เช่น  
สถาบนัการศกึษา ฯลฯ เพือ่เป็นผูด้ าเนินการส ารวจความ 
พงึพอใจของผูร้บับรกิารตอ่องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้  
เพือ่ประกอบการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการ
ปฏบิตัริาชการเพือ่ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 

      

  
 

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 25,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 25,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  

    

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพรานกระตา่ยโครงการขอรบัเงนิ
อดุหนุนจากองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่สนบัสนุนการ
ด าเนินงานศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอืประชาชนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ อ าเภอพรานกระตา่ย 
จงัหวดัก าแพงเพชร 

จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพรานกระตา่ย
โครงการขอรบัเงนิอดุหนุนจากองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่
สนบัสนุนการด าเนินงานศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอื
ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ อ าเภอ
พรานกระตา่ย จงัหวดัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จ านวน 25,000 บาท ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 516 ลงวนัที ่22  
กมุภาพนัธ์ 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัต ัง้ศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่และตามหนงัสอืทีว่า่การอ าเภอพรานกระตา่ย   
ดว่นทีส่ดุ ที ่กพ 0023.15/ว 2747 ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2562  
เรือ่ง โครงการขอรบัเงนิอดุหนุนจากองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่6 หน้า 149  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิาร
ท ั่วไป (00111) 
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งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 5,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

  
   

คา่ใช้สอย รวม 5,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) โครงการทบทวนและจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการทบทวนและจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ เชน่  
คา่ป้าย คา่วสัด ุเครือ่งเขยีน และอปุกรณ์ ฯลฯ  
-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
-  พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
-  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่3) พ.ศ.2561 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่1 หน้า 121  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานวางแผน
สถติแิละวชิาการ (00112) 
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งานบรหิารงานคลงั รวม 2,957,820 บาท 

  
  

งบบคุลากร รวม 2,591,820 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,591,820 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,987,620 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิเพิม่จากการปรบัปรงุเงนิเดอืน ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบบงัคบัใหจ้า่ยในหมวดเงนิเดอืน ใหแ้ก ่ 
พนกังานสว่นต าบล จ านวน 7 อตัรา ไดแ้ก ่ผูอ้ านวยการกอง
คลงั หวัหน้าฝ่ายการเงนิและบญัชี นกัวชิาการเงนิและบญัชี  
เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้  
เจา้พนกังานพสัด ุเจา้พนกังานธรุการ  
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 

      

  
 

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 53,220 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว และเงนิอืน่ ๆ ทีม่ี
กฎหมายระเบยีบบงัคบัใหจ้า่ยใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล  
จ านวน 3 อตัรา ไดแ้ก ่เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี 
เจา้พนกังานพสัด ุเจา้พนกังานธรุการ 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 

      

  
 

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลงั หวัหน้า
ฝ่ายการเงนิและบญัชี ทีม่กีฎหมายและระเบยีบของทางราชการ
ก าหนดใหจ้า่ยได ้
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 

      

  
 

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 442,860 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนของพนกังานจา้งตามภารกจิ  จ านวน  
3 อตัรา ไดแ้ก ่ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี ผูช้ว่ย 
เจา้พนกังานธรุการ และผูช้ว่ยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 

      

  
 

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 48,120 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบใหจ้า่ยใหพ้นกังานจา้งตามภารกจิ   
จ านวน  3  อตัรา ไดแ้ก ่ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี  
ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการและผูช้ว่ยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 
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งบด าเนินงาน รวม 366,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 136,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 90,000 บาท 

  

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  
ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง
ท ั่วไป ขององค์การบรหิารสว่นต าบล (เงนิรางวลัประจ าปี) ทีผ่า่น
เกณฑ์การประเมนิและมสีทิธไิดร้บัเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพเิศษ ต ัง้ไว ้ 40,000  บาท  ตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น
กรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่น
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2557,หนงัสอืส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2558  
เรือ่ง ประกาศ ก.จ.,ก.ท., และ  ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐาน
ท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารก าหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิ
รางวลัประจ าปีส าหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนกังาน
จา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 และทีม่ี
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหก้บับคุคลหรอืคณะกรรมการ
กรณีรว่มเป็นคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ  คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง ฯลฯ เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการจดัซื้อจดัจา้ง และการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 และตามหนงัสอืส ั่งการกระทรวงการคลงั  
ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวนัที ่6 กนัยายน 2561   
ต ัง้ไว ้50,000 บาท 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 

      

  
 

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นและคา่เชา่ซื้อ ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล  
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลทีม่สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบของ
ทางราชการทีก่ าหนดไว ้
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่4) พ.ศ. 2561  
- หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่ 
12 ตลุาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิีการเกีย่วกบัการเบกิ
จา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 
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เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร ใหแ้ก ่ พนกังานสว่น
ต าบล ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร
ของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541, ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุรของ
พนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549, หนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวนัที ่18  
กมุภาพนัธ์ 2559  เรือ่ง การเบกิเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา
บตุร, หนงัสอืกรม บญัชีกลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 0422.3/ว 257  
ลงวนัที ่28 มถินุายน 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัรา เงนิบ ารงุ
การศกึษาและคา่เลา่เรยีนและหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 
 

      

  
   

คา่ใช้สอย รวม 120,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพื่อ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่คา่เย็บเขา้ปกหนงัสือหรอืเอกสารรปูเลม่อืน่ใด คา่จา้ง
เหมาถา่ยเอกสาร คา่รบัวารสาร คา่จา้งจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์
หรอืคา่เหมาจา้งอืน่ๆ ฯลฯ ทีเ่ป็นกจิการในอ านาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16  
กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-
รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 

      

  
 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั  
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไป
ราชการหรอืไปอบรมสมัมนาของ พนกังานสว่นต าบล พนกังาน
จา้ง  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559  
-  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1797 ลงวนัที ่ 
2 เมษายน 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และแนวทางการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการและการเขา้รบัการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ และทีม่กีฎหมาย ระเบยีบ  
ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 
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(2) โครงการปรบัปรงุแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการปรบัปรงุแผนที่
ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยแผนทีภ่าษีและ
ทะเบยีนทรพัย์สนิขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2550 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (2561-2565) ล าดบัที ่5 หน้า 148 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 

      

  
 

   
คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งปรบัอากาศ  
เครือ่งถา่ยเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท.0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16  
กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั –
 รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 และทีม่ี
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 

      

  
 

   
คา่วสัด ุ รวม 100,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ เชน่ กระดาษ แฟ้ม  
ปากกา ดนิสอ น ้ายาลบค าผดิ หมกึ ตรายาง ซอง สมดุบญัชี  
แบบพมิพ์ตา่งๆ  เกา้อีต้า่งๆ ตูต้า่งๆ หรอืแผน่ป้ายตา่งๆ  และ
อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  
-  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณและหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง   
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 
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วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดอุปุกรณ์ประกอบและ
อะไหล ่เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์ 
เมาส์ แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด หวัพมิพ์หรอืแถบพมิพ์ส าหรบั
เครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ เครือ่งกระจายสญัญาณ ฯลฯ และอืน่ๆ  
ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  
-  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณและหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 

      

  
 

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

  
   

คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่ซื้อดวงตราไปรษณียากร คา่ธนาณตั ิ 
คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิ ในระบบบรหิาร
การเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิล็คทรอนิกส์ (GFMIS) และ
อืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรบั-รายจา่ยงบประมาณรายประจ าปีขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 
ปรากฏใน แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลงั (00113) 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 167,940 บาท 

  
  

งบบคุลากร รวม 167,940 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 167,940 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 146,640 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิเพิม่จากการปรบัปรงุเงนิเดอืน ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบบงัคบัใหจ้า่ยในหมวดเงนิเดอืน ใหแ้ก ่ 
เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ปรากฏใน แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120) 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน (00121) 

      

  
 

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 21,300 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่อืน่ๆ ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบใหจ้า่ย ใหแ้ก ่เจา้พนกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  
ปรากฏใน แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน (00121) 

      

   

 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั รวม 75,450 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 75,450 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 20,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ป่วยการชดเชยการงานหรอืเวลาทีเ่สยีไปเพือ่
สนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าที ่ใหแ้ก ่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย 
พลเรอืนทีไ่ดร้บัค าส ั่งชว่ยสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการ
ด าเนินการตามภารกจิอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่เกีย่วกบังานการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัหรือการ
รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนตามกฎหมายในเขต
พื้นทีห่รอืนอกเขตพื้นทีต่ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
การเบกิคา่ใชจ้า่ยใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560 และระเบยีบ
คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาตวิา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยของอาสาสมคัรในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
พ.ศ.2560  
ปรากฏใน แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั (00123) 
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คา่ใช้สอย รวม 22,450 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) โครงการซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั จ านวน 12,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการซอ้มแผนป้องกนั
และระงบัอคัคภียั โดยองค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้เป็น
ผูด้ าเนินการหรอืเขา้รว่มฝึกซ้อมกบัหน่วยงานราชการอืน่ โดย
จา่ยเป็นคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ตกแตง่
สถานที ่คา่ชุดปฏบิตังิาน คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่วสัด ุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 และทีม่กีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอื 
ส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่1 หน้า 122 
ปรากฏใน แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั (00123) 

      

  
 

    
(2) โครงการขบัขีป่ลอดภยัสรา้งวนิยัการจราจร จ านวน 10,450 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการขบัขีป่ลอดภยั 
สรา้งวนิยัการจราจร เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่ตอบแทน
วทิยากร คา่ตกแตง่สถานที ่คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่วสัด ุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 และทีม่กีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอื 
ส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่3 หน้า 123  
ปรากฏใน แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั (00123) 

      

  
 

   
คา่วสัด ุ รวม 33,000 บาท 

  
   

วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 13,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุเครือ่งแตง่กายในการปฏบิตังิานของ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน เชน่ ถงุมอื หมวก รองเทา้ 
เสือ้ก ัก๊สะทอ้นแสง ฯลฯ  
-   ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง  แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
-  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่วสัดเุครือ่ง
แตง่กายของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2560  
ปรากฏใน แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั (00123) 
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วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุเครือ่งดบัเพลงิ เชน่ ถงัดบัเพลงิ น ้ายา
เคม ีฯลฯ และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  
-  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-  หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559  เรือ่ง  แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
ปรากฏใน แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั (00123) 
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แผนงานการศกึษา 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 2,994,180 บาท 

  
  

งบบคุลากร รวม 2,529,180 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,529,180 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,631,880 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิเพิม่จากการปรบัปรงุเงนิเดอืน ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบบงัคบัใหจ้า่ยในหมวดเงนิเดอืน ใหแ้ก ่ 
พนกังานสว่นต าบล จ านวน 3 อตัรา ไดแ้ก ่ผูอ้ านวยการกอง
การศกึษา  นกัวชิาการศกึษา  เจา้พนกังานธรุการ  เป็นเงนิ  
804,240 บาท และขา้ราชการครู จ านวน 3 อตัรา เป็นเงนิ  
827,640 บาท 
- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0809.4/ว 2674 ลงวนัที ่9 กรกฎาคม 2562 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศนูย์พฒันาเด็กเล็กส าหรบั
เบกิจา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิสวสัดกิาร (คา่เชา่บา้น คา่การศกึษา
บตุร) ส าหรบัขา้ราชการ/พนกังานคร ูต าแหน่งคร/ูครผููด้แูลเด็ก  
เงนิคา่ตอบแทนเงนิเพิม่คา่ครองชีพ เงนิประกนัสงัคมส าหรบั
พนกังานจา้งตามภารกจิต าแหน่งผูช้ว่ย หวัหน้าศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก (ส าหรบัผูม้คีณุวฒุิ) ผูด้แูลเด็ก (ส าหรบัผูม้ทีกัษะ) และ
พนกังานจา้งท ั่วไป ต าแหน่งผูด้แูลเด็ก 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 

      

  
 

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว และเงนิอืน่ ๆ ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบบงัคบัใหจ้า่ย ใหแ้ก ่พนกังานสว่น
ต าบล จ านวน 1 อตัรา ไดแ้ก ่เจา้พนกังานธรุการ 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 

      

  
 

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการกองการศกึษา
ฯ องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ ทีม่กีฎหมาย และระเบยีบ
ของทางราชการก าหนดใหจ้า่ยได ้
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 
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เงนิวทิยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วทิยฐานะและเงนิประจ าต าแหน่งขา้ราชการ
คร ูและบคุลากรทางการศกึษา จ านวน  1 อตัรา  ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยสภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด
ไวใ้นบญัชีเงนิเดอืนข ัน้ต ่า ข ัน้สงูของขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา และบญัชีอตัรา  เงนิวทิยฐานะและเงนิประจ า
ต าแหน่งของขา้ราชการคร ู และบคุลากรทางการศกึษา  ตาม
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0809.4/ว 2674 ลงวนัที ่9 กรกฎาคม 2562 เรือ่ง ซกัซอ้ม 
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กส าหรบั
เบกิจา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิสวสัดกิาร (คา่เชา่บา้น คา่การศกึษา
บตุร) ส าหรบัขา้ราชการ/พนกังานคร ูต าแหน่งคร/ูครผููด้แูล
เด็ก เงนิคา่ตอบแทนเงนิเพิม่คา่ครองชีพเงนิประกนัสงัคมส าหรบั
พนกังานจา้งตามภารกจิต าแหน่งผูช้ว่ย หวัหน้าศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก(ส าหรบัผูม้คีณุวฒุิ)  ผูด้แูลเด็ก (ส าหรบัผูม้ทีกัษะ) และ
พนกังานจา้งท ั่วไป ต าแหน่งผูด้แูลเด็ก 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 

      

  
 

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 753,200 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและ พนกังาน
จา้งท ั่วไป  ใหแ้ก ่ต าแหน่ง หวัหน้าศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
จ านวน 2 อตัรา ต าแหน่ง ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็ก (ทกัษะ)  
จ านวน 2 อตัรา และต าแหน่ง ผูด้แูลเด็ก จ านวน 1 อตัรา ตาม
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0809.4/ว 2674 ลงวนัที ่9 กรกฎาคม 2562 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
ส าหรบัเบกิจา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิสวสัดกิาร (คา่เชา่บา้น  คา่
การศกึษาบตุร) ส าหรบัขา้ราชการ/พนกังานคร ูต าแหน่งคร/ู 
ครผููด้แูลเด็ก เงนิคา่ตอบแทนเงนิเพิม่คา่ครองชีพ  เงนิประกนั 
สงัคมส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิต าแหน่งผูช้ว่ย หวัหน้า
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก(ส าหรบัผูม้คีณุวฒุ)ิ  ผูด้แูลเด็ก (ส าหรบัผูม้ี
ทกัษะ) และพนกังานจา้งท ั่วไป ต าแหน่งผูด้แูลเด็ก 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 
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เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 50,100 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่อืน่ๆ  ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบใหจ้า่ย ใหพ้นกังานจา้งตามภารกจิ และ
พนกังานจา้งท ั่วไป ใหแ้ก ่ต าแหน่ง หวัหน้าศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
จ านวน 2 อตัรา ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็ก (ทกัษะ) 2 อตัรา และ
ต าแหน่งผูด้แูลเด็ก จ านวน 1 อตัรา ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิ 
การปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลงวนัที ่   
9 กรกฎาคม 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เงนิอดุหนุนส าหรบั
สนบัสนุนศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กส าหรบัเบกิจา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิ
สวสัดกิาร (คา่เชา่บา้น คา่การศกึษาบตุร) ส าหรบัขา้ราชการ/
พนกังานคร ูต าแหน่งคร/ูครผููด้แูลเด็ก เงนิคา่ตอบแทนเงนิเพิม่
คา่ครองชีพ เงนิประกนัสงัคมส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ
ต าแหน่งผูช้ว่ย หวัหน้าศนูย์พฒันาเด็กเล็ก (ส าหรบัผูม้คีณุวฒุ)ิ  
ผูด้แูลเด็ก(ส าหรบัผูม้ทีกัษะ) และพนกังานจา้งท ั่วไป ต าแหน่ง
ผูด้แูลเด็ก 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 

      

   

  
งบด าเนินงาน รวม 465,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 60,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ
รางวลัประจ าปี)  ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล บคุลากรทางการ
ศกึษา พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้งท ั่วไปขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลทีผ่า่นเกณฑ์การประเมนิและมสีทิธไิดร้บัเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่น
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็น
รายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 หนงัสอื
ส านกังาน ก.จ.,กท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/ 
ว 380 ลงวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,
และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์  
เงือ่นไข และวธิกีารก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่กรณี
พเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีส าหรบัพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่ ลกูจา้งและพนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2558 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 
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เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร ใหแ้ก ่พนกังานสว่น
ต าบล  ขา้ราชการครผููด้แูลเด็ก ครผููช้ว่ย ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิ
ชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2541 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3)  
พ.ศ.2549 หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 1013 ลงวนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2559 เรือ่ง การเบกิเงนิ
สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร หนงัสอืกรมบญัชีกลาง  
ดว่นทีส่ดุ ที ่กค.0422.3/ว 257  ลงวนัที ่28 มถินุายน 2559  
เรือ่ง ประเภท และอตัราเงนิบ ารงุการศกึษาและคา่เลา่เรยีนและ
หนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลงวนัที ่9 กรกฎาคม  
2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (6) คา่สวสัดกิารส าหรบั
ขา้ราชการต าแหน่งคร/ูครผููด้แูลเด็ก 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 

      

   

   
คา่ใช้สอย รวม 320,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งใด
อยา่งหน่ึง เชน่ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่เย็บเขา้ปกหนงัสอื
หรอืเอกสารรปูเลม่อืน่ใดคา่จา้งเหมาถา่ยเอกสาร คา่รบัวารสาร  
หรอืคา่จา้งเหมาอืน่ ๆ ทีเ่ป็นกจิการในอ านาจหน้าทีท่ีส่ามารถ
เบกิจา่ยในประเภทน้ี 
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้เหมารกัษาความปลอดภยัองค์การบรหิาร
สว่นต าบลหว้ยย ัง้ จา้งเหมาท าความสะอาดทีท่ าการอาคารศนูย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ จา้งเหมา
ดแูลรกัษาตน้ไมห้รอืสนามหญา้ของทางราชการ หรอืจา้งเหมา
อืน่ ๆ ทีเ่ป็นกจิการในอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ตามหนงัสอื กระทรวงมหาดไทยที ่มท 0313.4/ว 1452  
ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2541 เรือ่ง การเบกิจา่ยคา่จา้งเหมา
บรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 

      

  
 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) โครงการจา้งเด็กนกัเรยีนท างานชว่งปิดภาคเรยีน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจา้งเด็กนกัเรียน
ท างานชว่งปิดภาคเรยีน 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่6 หน้า 111 
- ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211)   
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(2) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ ในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั  
คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  
คา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการเดนิทางไป
ราชการหรอืไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่นต าบล บคุลากร 
ทางการศกึษา และพนกังานจา้ง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2558  
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 

      

  
 

   
คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งปรบัอากาศ  
ฯลฯ ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558  
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 

      

   

   
คา่วสัด ุ รวม 85,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 35,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อสิง่ของเครือ่งใชต้า่ง ๆ เชน่ กระดาษ แฟ้ม  
ปากกา ดนิสอ น ้ายาลบค าผดิ หมกึ ตรายาง  แบบพมิพ์ ซอง  
ฯลฯ และอืน่ ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี ตามหนงัสอื 
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 

      

  
 

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดอุปุกรณ์ประกอบ  
และอะไหล ่เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู ตลบัผงหมกึส าหรบั
เครือ่งพมิพ์ เมาส์ แป้นพมิพ์ เมนบอร์ด หวัพมิพ์หรอืแถบพมิพ์
ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ เครือ่งกระจายสญัญาณ ฯลฯ  
และอืน่ ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี ตามหนงัสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณ  
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา (00211) 
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งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา รวม 3,465,950 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,640,950 บาท 

  
   

คา่ใช้สอย รวม 652,850 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดังานวนัเด็ก
แหง่ชาต ิประจ าปี 2563 โดยจา่ยเป็นคา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์  
คา่ตกแตง่สถานที ่คา่จา้งเหมาบรกิารคา่อาหาร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  ล าดบัที ่7 หน้า 111  
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

  
 

    
(2)  โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ส าหรบั
เด็กและเยาวชนต าบลหว้ยย ัง้ 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษส าหรบัเด็กและเยาวชนต าบลหว้ยย ัง้  
โดยจา่ยเป็นคา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่ตกแตง่สถานที ่ 
คา่จา้งเหมาบรกิารคา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ  
อปุกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.
2557 และทีม่กีฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่5 หน้า 111 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

  
 

    
(3) โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาของศนูย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ (คา่อาหารกลางวนั) 

จ านวน 343,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นคลอง  
หว้ยย ัง้/ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นลานไผ ่ จ านวน 70 คน ๆ ละ  
20 บาท จ านวน 245 วนั เป็นเงนิ 284,200 บาท  
- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถินุายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย รองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไป
ดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
- หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0816.2/ว 2598 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่3 หน้า 111 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

   

 

 

 

 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:39:38 

   

หน้า : 28/71 หน้า : 1/60 
 

    

(4) โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาของศนูย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ คา่จดัการเรยีนการ
สอนของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) 

จ านวน 119,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรยีนการสอน จดัซื้อจดัหาสือ่การเรียนรู้
และอปุกรณ์การเรยีนการสอนของศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นคลอง
หว้ยย ัง้/ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นลานไผ ่จ านวน 70 คน ๆ ละ  
1,700 บาท  
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 38864 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ อดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการ
จดัการศกึษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก (คา่จดัการเรยีนการ
สอน/รายหวั คา่เครือ่งแบบนกัเรยีน คา่หนงัสอืเรยีน คา่อปุกรณ์
การเรยีน และคา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน)  
- หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0816.2/ว 2598 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่9 หน้า 112 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

  
 

    

(5) โครงการสนบัสนุนหนงัสอืเรยีนตามคา่ใชจ้า่ยในการจดั
การศกึษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบรหิารสว่น 
ต าบลหว้ยย ัง้ 

จ านวน 9,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สนบัสนุนหนงัสอืเรยีนตามคา่ใชจ้า่ยในการจดั
การศกึษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นคลองหว้ยย ัง้/ศนูย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นลานไผ ่จ านวน 45 คน ๆ ละ 200 บาท  
- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถินุายน 2561เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไป
ดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
- หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0816.2/ว 2598 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่10 หน้า 112 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

  
 

    

(6) โครงการสนบัสนุนอปุกรณ์การเรยีนตามคา่ใชจ้า่ยในการจดั
การศกึษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบล 
หว้ยย ัง้ 

จ านวน 9,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สนบัสนุนอปุกรณ์การเรยีนตามคา่ใชจ้า่ยในการ
จดัการศกึษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นคลองหว้ยย ัง้/ศนูย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นลานไผ ่จ านวน 45 คน ๆ ละ 200 บาท  
- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถินุายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไป
ดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
- หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0816.2/ว 2598 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  ล าดบัที ่11 หน้า 112 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 
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(7) โครงการสนบัสนุนคา่เครือ่งแบบนกัเรยีนตามคา่ใชจ้า่ยในการ
จดัการศกึษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบล
หว้ยย ัง้ 

จ านวน 13,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สนบัสนุนคา่เครือ่งแบบนกัเรยีนตามคา่ใชจ้า่ยใน
การจดัการศกึษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นคลองหว้ยย ัง้/
ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นลานไผ ่จ านวน 45 คน ๆ ละ 300 บาท   
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/
ว 3274  ลงวนัที ่19 มถินุายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษา
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
- หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0816.2/ว 2598 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่12  หน้า 113 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

  
 

    

(8)  โครงการสนบัสนุนคา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามคา่ใชจ้า่ยใน
การจดัการศกึษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่น
ต าบลหว้ยย ัง้ 

จ านวน 19,350 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สนบัสนุนคา่กจิกรรมผูเ้รยีนตามคา่ใชจ้า่ยในการ
จดัการศกึษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นคลองหว้ยย ัง้/ศนูย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นลานไผ ่จ านวน 45 คน ๆ ละ 430 บาท  
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/
ว 3274 ลงวนัที ่19 มถินุายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการ ศกึษา
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0816.2/ว 2598 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่13 หน้า 113 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

  
 

    
(9)  คา่พฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพครทูีส่งักดัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่พฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพครทูีส่งักดัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
องค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน 3 คน เป็นไปตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลงวนัที ่
28 มถินุายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563  ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2562 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 
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(10) โครงการใชค้วามรูแ้ละวธิกีารเอาตวัรอดจากอบุตัเิหตุ/อบุตัภิยั
ส าหรบัเด็ก ศพด./เด็กนกัเรยีนในเขตต าบลหว้ยย ัง้ 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการใชค้วามรูแ้ละวธิีการ
เอาตวัรอดจากอบุตัเิหต/ุอบุตัภิยัส าหรบัเด็ก ศพด./เด็กนกัเรยีน
ในเขตต าบลหว้ยย ัง้ เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อปุกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเขา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.
2557 และทีม่กีฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่ 14 หน้า 113 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

   

   
คา่วสัด ุ รวม 988,100 บาท 

  
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ แปรง ไมก้วาด  
สบู ่กระดาษช าระ แป้ง ผงซกัฟอก น ้ายาลา้งจา้น ส าหรบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ จ านวน 
 2 ศนูย ์ และอืน่ ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  
- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
- หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ 
และครภุณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกรายจา่ยตามงบประมาณและ
หนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

  
 

   
คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 958,100 บาท 

  

      

  (1)  คา่อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนในเขตต าบลหว้ยย ัง้  
จ านวน 823,966 บาท 
        - เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กโ่รงเรยีนในเขต
ต าบลหว้ยย ัง้ จ านวน 5 แหง่ จ านวน 430 คน ๆ  ละ 7.37 บาท  
จ านวน 260 วนั ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่19 มถินุายน 2561 เรือ่ง  
ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิ
อดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 2598 ลงวนัที ่ 
3 กรกฎาคม 2562 
 - แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่2 หน้า110 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 
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   (2)  คา่อาหารเสรมิ (นม) ศนูย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ จ านวน 134,134 บาท 
       - เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กศ่นูย์พฒันาเด็ก
เล็กขององค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ จ านวน 2 ศนูย ์ 
จ านวน 70 คน ๆ ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วนั  ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 
19 มถินุายน2561 เรือ่ง ซกัซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณ 
รายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0816.2/ว 2598 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562    
 - แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564)  ล าดบัที ่1 หน้า 110 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

   

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 1,825,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 1,825,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

(1) อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรยีนในเขตต าบลหว้ยย ัง้ จ านวน 1,720,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอาหารกลางวนัใหก้บัโรงเรยีนในเขต
ต าบลหว้ยย ัง้จ านวน 5 แหง่ จ านวน 430 คน ๆ ละ 20 บาท  
จ านวน 200 วนั เป็นเงนิ 1,720,000 บาท ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่
19 มถินุายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0816.2/ว 2598 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่15 หน้า 114 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210)  งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 
 

      

  
    

(2) อดุหนุนโรงเรยีนบา้นคลองหว้ยย ัง้ โครงการฝึกทกัษะพฒันา
อาชีพงานปนู 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้นคลองหว้ยย ัง้เพือ่
ด าเนินโครงการฝึกทกัษะพฒันาอาชีพงานปนู จ านวน 20,000 
บาท ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่16 หน้า 114  
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 
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(3) อดุหนุนโรงเรยีนบา้นแคทอง โครงการฝึกทกัษะพฒันาอาชีพงานปนู จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้นแคทอง เพือ่ด าเนิน
โครงการฝึกทกัษะพฒันาอาชพีงานปนู จ านวน 20,000 บาท  
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616 
ลงวนัที ่24 มถินุายน  2559  เรือ่ง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่17 หน้า 114 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

  
 

    
(4) อดุหนุนโรงเรยีนบา้นสขุขมุ โครงการฝึกทกัษะพฒันาอาชีพ
(งานปนู) 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้นสขุขมุเพือ่ด าเนิน
โครงการฝึกทกัษะพฒันาอาชพี (งานปนู) จ านวน 20,000 บาท 
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3616 
ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่18 หน้า 114 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

  
 

    
(5) อดุหนุนโรงเรยีนบา้นลานชา้งทา่ว โครงการเลีย้งไกพ่นัธุ์ไขเ่พือ่
อาหารกลางวนั 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้นบา้นชา้งทา่วเพือ่
ด าเนินโครงการเลีย้งไกพ่นัธุ์ไขเ่พือ่อาหารกลางวนั  จ านวน  
20,000 บาท ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่20 หน้า 115 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

  
 

    
(6) อดุหนุนโรงเรยีนบา้นลานไผ ่โครงการฝึกอาชีพงานปนูเพือ่
พฒันาทกัษะอาชีพ 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้นลานไผ่ เพือ่ด าเนิน
โครงการฝึกอาชีพงานปนูเพือ่พฒันาทกัษะอาชีพ จ านวน  
20,000 บาท ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่21 หน้า 115 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 

      

  
 

    
(7) อดุหนุนโรงเรยีนบา้นลานไผ ่โครงการทบูนีมัเบอร์วนั จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีนบา้นลานไผ่ เพือ่ด าเนิน
โครงการ ทบูนีมัเบอร์วนั จ านวน 5,000 บาท ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่ 
28 มถินุายน 2562 เรือ่ง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่22 หน้า 115 
ปรากฏใน แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอ่นวยัเรยีน
และประถมศกึษา (00212) 
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แผนงานสาธารณสขุ 

  
 

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ รวม 398,690 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 151,190 บาท 

  
   

คา่ใช้สอย รวม 110,450 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) โครงการสง่เสรมิการป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิการ
ป้องกนั และควบคมุโรคไขเ้ลือดออก เชน่ คา่น ้ามนั คา่ยาก าจดั
ยงุและแมลง คา่วทิยากร คา่ป้าย คา่วสัด ุอปุกรณ์ คา่อาหาร
วา่ง คา่อาหารกลางวนั ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
-  พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 มาตรา 67 (3) 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่2 หน้า 125 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    

(2) โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับา้ (ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัร
ราชกมุารี กรมพระศรสีวางควฒัน วรขดัตยิราชนารี) 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและควบคมุ
โรคพษิสนุขับา้ (ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนาง
เธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวาง
ควฒัน วรขดัตยิราชนาร)ี เชน่ คา่วคัซีน คา่วทิยากร คา่ป้าย คา่
วสัด ุอปุกรณ์ คา่อาหารวา่ง คา่อาหารกลางวนั ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
-  พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 มาตรา 67 (3) 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่3 หน้า 126 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(3) โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกนัโรคเอดส์ จ านวน 10,450 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมและรณรงค์
ป้องกนัโรคเอดส์ เชน่ คา่วทิยากร คา่ป้าย คา่วสัดุ อปุกรณ์  
คา่อาหารวา่ง คา่อาหารกลางวนั ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.
2557 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่1 หน้า 125 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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คา่วสัด ุ รวม 40,740 บาท 

  
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรอืการแพทย์ จ านวน 40,740 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการจดัซื้อวคัซีนและอปุกรณ์ในการฉีด  
เพือ่ป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับา้ ตวัละ 30 บาท ตาม
โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรสีวางควฒัน วรขดัตยิราช
นาร ีเป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 1745 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2560, 
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0810.5/ว 1042 ลงวนัที ่10 เมษายน 2561 และหนงัสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072  
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 247,500 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 247,500 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนเอกชน       

  

    

(1) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น
โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่1 บา้น 
คลองหว้ยย ัง้ 

จ านวน 7,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นคลองหว้ยย ัง้  เพือ่ด าเนินโครงการ
พฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน  
-  เป็นไประเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่6 หน้า 126 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    

(2) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น
โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่2 บา้น 
คลองกลาง 

จ านวน 7,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้นคลองกลาง  เพือ่ด าเนินโครงการ
พฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่7 หน้า 127 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(3) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น
โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่3 บา้นแคทอง 

จ านวน 7,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้นแคทอง  เพือ่ด าเนินโครงการพฒันา
งานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่8 หน้า 127 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(4) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น
โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่4 บา้นไรส่ขุขมุ 

จ านวน 7,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้นไรส่ขุขมุ  เพือ่ด าเนินโครงการ
พฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่9 หน้า 127 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(5) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น
โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม 

จ านวน 7,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม  เพือ่ด าเนินโครงการ
พฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่10 หน้า 127 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    

(6) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น
โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่6 บา้น 
ลานชา้งทา่ว 

จ านวน 7,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้นลานชา้งทา่ว  เพือ่ด าเนินโครงการ
พฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่11 หน้า 127 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    

(7) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น
โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่7 บา้น 
ทา่มะเฟือง 

จ านวน 7,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 บา้นทา่มะเฟือง  เพือ่ด าเนินโครงการ
พฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่12 หน้า 128 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(8) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น
โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่8 บา้นทุง่ยาว 

จ านวน 7,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้นทุง่ยาว  เพือ่ด าเนินโครงการพฒันา
งานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่13 หน้า 128 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(9) อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น
โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ ่

จ านวน 7,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ ่ เพือ่ด าเนินโครงการพฒันา
งานสาธารณสขุมลูฐานชุมชน  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่14 หน้า 128 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(10) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นคลองหว้ยย ัง้ 
โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้น
คลองหว้ยย ัง้  เพือ่ด าเนินโครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราช
ประสงค์ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561 เรือ่ง แนวทาง 
การด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ, 
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่15 หน้า 128 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(11) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นคลองหว้ยย ัง้ 
โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 6,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้น
คลองหว้ยย ัง้  เพือ่ด าเนินโครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561  
เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
เพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง 
ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่16 หน้า 128 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(12) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นคลองหว้ยย ัง้ 
โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้น
คลองหว้ยย ัง้  เพือ่ด าเนินโครงการสบืสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 
 มกราคม 2561 เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 
2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่17 หน้า 129 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(13) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้นคลองกลาง 
โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้น
คลองกลาง  เพือ่ด าเนินโครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราช
ประสงค์ ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561 เรือ่ง แนวทาง 
การด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ,หนงัสอื
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ 
ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
ต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิ
อดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่18 หน้า 129 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(14) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้นคลองกลาง 
โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้น
คลองกลาง  เพือ่ด าเนินโครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม  
2561 เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่19 หน้า 129 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    

(15) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้นคลองกลาง 
โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 6,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้น
คลองกลาง  เพือ่ด าเนินโครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่ 
15 มกราคม 2561 เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการ
พระราชด ารดิา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5  
กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณ
รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้น
สาธารณสขุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่20 หน้า 129 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(16) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้นแคทอง โครงการ
ปรบัปรงุภาวะโภชนาการและสขุภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้น
แคทอง โครงการปรบัปรงุภาวะโภชนาการและสขุภาพเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561 
เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
เพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง  
ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่21 หน้า 130 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    

(17) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้นแคทอง โครงการ
พฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรยีนของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 6,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้น
แคทอง โครงการพฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรยีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561  
เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
เพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง  
ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้ งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่22 หน้า 130 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(18) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้นแคทอง โครงการ
อบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้น
แคทอง โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ ตาม
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561 เรือ่ง แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอื
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
ต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิ
อดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่23 หน้า 130 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(19) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้นไรส่ขุขมุ 
โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้น
ไรส่ขุขมุ โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ ตาม
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561 เรือ่ง แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอื
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/
ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
ต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิ
อดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่24 หน้า 130 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    

(20) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้นไรส่ขุขมุ 
โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 6,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้น
ไรส่ขุขมุ  เพือ่ด าเนินโครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม  
2561 เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่25 หน้า 131 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(21) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้นไรส่ขุขมุ 
โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้น
ไรส่ขุขมุ  เพือ่ด าเนินโครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 
2561 เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561  
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่26 หน้า 131 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(22) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม 
โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้น
ดอกเข็ม โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ ตาม
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561 เรือ่ง แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอื
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
ต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิ
อดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่27 หน้า 131 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(23) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม 
โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้น
ดอกเข็ม โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109  ลงวนัที ่15 มกราคม 2561  
เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
เพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง  
ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่28 หน้า 131 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(24) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม 
โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 6,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้น
ดอกเข็ม โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561  
เรือ่ง แนวทาง การด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
เพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง  
ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่29 หน้า 131 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(25) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้นลานชา้งทา่ว 
โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้น
ลานชา้งทา่ว โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์  
ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561 เรือ่ง แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอื
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/
ว 2072  ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
ต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิ
อดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่30 หน้า 132 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(26) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้นลานชา้งทา่ว 
โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 6,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้น
ลานชา้งทา่ว โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109  ลงวนัที ่15 มกราคม 2561  
เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
เพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง  
ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่31 หน้า 132 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    

(27) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้นลานชา้งทา่ว 
โครงการปรบัปรงุภาวะโภชนาการและสขุภาพเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้น
ลานชา้งทา่ว โครงการปรบัปรงุภาวะโภชนาการและสขุภาพเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15  
มกราคม 2561 เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 
2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่32 หน้า 132 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(28) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 บา้นทา่มะเฟือง 
โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 6,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 บา้น
ทา่มะเฟือง โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561  
เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
เพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง 
ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่33 หน้า 132 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(29) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 บา้นทา่มะเฟือง 
โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

จ านวน 6,550 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 บา้น
ทา่มะเฟือง โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561  
เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
เพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง  
ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่34 หน้า 133 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(30) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 บา้นทา่มะเฟือง 
โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 บา้น
ทา่มะเฟือง โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561  
เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
เพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง  
ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่35 หน้า 133 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    
(31) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้นทุง่ยาว โครงการ
อบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้น
ทุง่ยาว โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์ ตาม
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561 เรือ่ง แนวทางการ
ด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอื
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
ต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิ
อดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่36 หน้า 133 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(32) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้นทุง่ยาว โครงการ
ควบคมุโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 6,700 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้น
ทุง่ยาว โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561  
เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
เพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง  
ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่37 หน้า 133 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    

(33) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้นทุง่ยาว โครงการ
ควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 6,650 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้น
ทุง่ยาว โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนีของสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 2561 เรือ่ง  
แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ
เพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง  
ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่38 หน้า 134 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(34) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ ่โครงการ
สบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

จ านวน 7,750 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้น
ลานไผ ่โครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็ง
เตา้นม ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.5/ว 109  ลงวนัที ่15 มกราคม 2561 เรือ่ง แนวทาง 
การด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ, 
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสขุขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่39 หน้า 134 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 

      

  
 

    

(35) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ ่โครงการ
ปรบัปรงุภาวะโภชนาการและสขุภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 6,200 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้น
ลานไผ ่โครงการปรบัปรงุภาวะโภชนาการและสขุภาพเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15 มกราคม 
2561 เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 
เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่40 หน้า 134 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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(36) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ ่โครงการ
สง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารี 

จ านวน 6,050 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้น
ลานไผ ่โครงการสง่เสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละ
เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 109 ลงวนัที ่15  
มกราคม 2561 เรือ่ง แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสขุเพิม่เตมิ, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม  
2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่41 หน้า 134 
ปรากฏใน แผนงานสาธารณสขุ (00220) งานบรกิาร
สาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ (00223) 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 329,760 บาท 

  
  

งบบคุลากร รวม 329,760 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 329,760 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 329,760 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิเพิม่จากการปรบัปรงุเงนิเดอืนทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบบงัคบัใหจ้า่ยในหมวดเงนิเดอืน ใหแ้ก ่ 
พนกังานสว่นต าบล จ านวน 1 อตัรา ไดแ้ก ่นกัพฒันาชุมชน 
ปรากฏใน แผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

      

   

 
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

  
   

คา่ใช้สอย รวม 60,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) โครงการพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพฒันาคณุภาพชีวติ
ผูส้งูอาย ุเชน่ คา่วทิยากร คา่ป้าย คา่วสัด ุอปุกรณ์ คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่อาหารกลางวนั ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
-  พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 มาตรา 67 (6) 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่1 หน้า 135  
ปรากฏใน แผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) งานสวสัดกิาร
สงัคมและสงัคมสงเคราะห์ (00232) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 1,342,680 บาท 

  
  

งบบคุลากร รวม 969,680 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 969,680 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 592,320 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืน เงนิเพิม่จากการปรบัปรงุเงนิเดอืน  ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบบงัคบัใหจ้า่ยในหมวดเงนิเดอืน ใหแ้ก่
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ จ านวน  3  อตัรา ไดแ้ก ่ผูอ้ านวยการ
กองชา่ง นายชา่งโยธา และเจา้พนกังานธรุการ   
ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

      

  
 

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 48,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว และเงนิอืน่ๆ ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบบงัคบัใหจ้า่ย ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล  
จ านวน 2 อตัรา ไดแ้ก ่นายชา่งโยธา และเจา้พนกังานธรุการ 
ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

      

  
 

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองชา่งองค์การ
บรหิารสว่นต าบล ทีม่กีฎหมายและระเบยีบของทางราชการ
ก าหนดใหจ้า่ยได ้ 
ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

      

  
 

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 239,360 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งของพนกังานจา้งตามภารกจิ จ านวน 2 
อตัรา ไดแ้ก ่ ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา และผูช้ว่ยนายชา่งไฟฟ้า 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 48,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว และเงนิเพิม่อืน่ๆ  ทีม่ี
กฎหมายและระเบยีบใหจ้า่ย ใหพ้นกังานจา้งตามภารกจิ  
จ านวน 2 อตัรา ไดแ้ก ่ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา และผูช้ว่ยนายชา่ง
ไฟฟ้า 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
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งบด าเนินงาน รวม 351,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 86,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ ใหแ้ก ่ 
พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้งตามภารกจิ พนกังานจา้ง
ท ั่วไป ขององค์การบรหิารสว่นต าบล (เงนิรางวลัประจ าปี) ทีผ่า่น
เกณฑ์การประเมนิและมสีทิธไิดร้บัเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพเิศษ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
ก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะ
เป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ย
อืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557,หนงัสอื
ส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2558 เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., 
และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์  
เงือ่นไข และวธิกีารก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณี
พเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีส าหรบัพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่ ลกูจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 และทีม่กีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอื
หนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

      

  
 

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นและคา่เชา่ซื้อ ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลทีม่สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบของ
ทางราชการทีก่ าหนดไวต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 และหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

      

  
 

   
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนกังานสว่น
ต าบล ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร
ของพนกังานสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2541, ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุรของ
พนกังานสว่นทอ้งถิน่(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549, หนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทยที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2559 
เรือ่ง การเบกิเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร, หนงัสอื
กรมบญัชีกลาง ดว่นทีส่ดุที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28  
มถินุายน 2559 เรือ่งประเภทและอตัราเงนิบ ารงุการศกึษาและ
คา่เลา่เรยีน  
ปรากฏใน แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
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คา่ใช้สอย รวม 105,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งใด
อยา่งหน่ึง เชน่ คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่เย็บเขา้ปกหนงัสอื  
เอกสารรปูเลม่อืน่ใด คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสาร คา่รบัวารสารหรอื
คา่จา้งเหมาอืน่ๆ ทีเ่ป็นกจิการในอ านาจหน้าทีท่ีส่ามารถเบกิจา่ย
ในประเภทรายจา่ยน้ี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 
2556 เรือ่ง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจา่ย
งบประมาณ รายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งรบัรองแบบรายการงานกอ่สรา้ง คา่จา้ง
งานส ารวจ  ออกแบบและควบคมุงานกอ่สรา้ง  งานตรวจสอบ
และรบัรองมาตรฐานงานกอ่สรา้งตา่ง ๆ  ตามหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559  
เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 เรือ่ง การปรบัปรงุ
หลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(3) เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงานด าเนินการกอ่สรา้ง ซึง่อยูใ่น
ความดแูลขององค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้    
ปรากฏใน แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

      

  
 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 35,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร  และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เลีย้ง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่น
ทางดว่นพเิศษ คา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการ
เดนิทางไปราชการ หรอืไปอบรมสมัมนาของพนกังานสว่น
ต าบล พนกังานจา้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.
2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559 และทีม่กีฎหมาย  
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง          
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
   

      

  
   

คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกต ิเชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์  เครือ่งถา่ยเอกสาร  
เครือ่งปรบัอากาศ ฯลฯ เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16  
กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั –
 รายจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 และทีม่ี
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง 
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
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คา่วสัด ุ รวม 160,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อสิง่ของเครือ่งใชต้า่ง ๆ เชน่ กระดาษ แฟ้ม  
ปากกา ดนิสอ หมกึ ตรายาง  แบบพมิพ์ ซอง ฯลฯ และอืน่ๆ ที่
เขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลงวนัที ่9 มถินุายน  
2558 เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่, หนงัสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการ
พจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครภุณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณและหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง   
ปรากฏใน แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

      

  
 

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ปล ัก๊ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า ฟิวส์ ตลบัแยก สวติซ์ไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า โคม
ไฟฟ้า พรอ้มขาหรอืกา้น  และอืน่ๆ  ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
ประเภทน้ี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การ
ปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน  
2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละ
ครภุณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
และหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 

      

  
 

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดุกอ่สรา้ง เชน่  ไมต้า่งๆ ปนูซีเมนต์  ปนู
ขาว  ทราย กระเบือ้ง สงักะส ีเหล็กเสน้ และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยประเภทน้ี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134   ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 
เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่, หนงัสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248  
ลงวนัที ่27 มถินุายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณและหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241)        
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วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่ดสิก์ ตลบัผง
หมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์ โปรแกรม เมาส์ หวัพมิพ์หรอืแถบพมิพ์ 
ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์ฯลฯ เมนบอร์ด อปุกรณ์บนัทกึ
ขอ้มลู เครือ่งกระจายสญัญาณ และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
ประเภทน้ี ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558  เรือ่ง การ
ปรบัปรงุหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
มถินุายน 2559  เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ
และครภุณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณและหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน  

      

   

  
งบลงทนุ รวม 22,000 บาท 

  
   

คา่ครภุณัฑ์ รวม 22,000 บาท 

  
   

ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  
    

(1) เครือ่งพมิพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรอืชนิด LED ส ี จ านวน 17,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรอืชนิด LED ส ี 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ซึง่มคีณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
 - เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer, Copier,  
Scanner และ Fax ภายในเครือ่งเดยีวกนั 
 - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา้ 600 x 600 dpi 
 - มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 22 หน้าตอ่นาที (ppm) 
 - มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 22 หน้าตอ่
นาท ี(ppm) 
 - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 192 MB 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ ส)ี ได ้
 - มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุ ไมน้่อยกวา่  
1,200 x 1,200 dpi 
 - มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตั ิ(Auto Document Feed) 
 - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ ัง้สแีละขาวด า 
 - สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไมน้่อยกวา่ 99 ส าเนา 
 - สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ 
 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอื ดกีวา่  
จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
 - มถีาดใสก่ระดาษไมน้่อยกวา่ 250 แผน่ 
 - สามารถใช้ไดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
 - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0810.3/ว 2931 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ขอ้ 3.4 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241) 
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(2) เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จ านวน 2 เครือ่งๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงนิ 5,000 บาท ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์  
ซึง่มีค่ณุลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี 
 - มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่ 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 15 นาท ี
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและชุมชน  (00241) 

      

   

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 446,500 บาท 

  
  

งบลงทนุ รวม 446,500 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 446,500 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  
    

(1) โครงการวางทอ่ประปา หมูท่ี ่8 บา้นทุง่ยาว จ านวน 210,000 บาท 

  

      

  ด าเนินการขยายเขตทอ่เมนท์ประปาหมูบ่า้น ขนาดเสน้ผา่น
ศนูย์กลางทอ่พีวซีี 2 น้ิว ชัน้ความหนา 8.5 ยาว 4.00 เมตร ขดุ
ดนิวางทอ่เมนท์ประปา อปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ วาล์วปิด – เปิด ขอ้ตอ่, 
ขอ้งอ, สามทาง โดยประสานดว้ยกาวทาทอ่พรอ้มฝงักลบเกลีย่
แตง่ใหเ้รยีบรอ้ย เป็นเงนิ 210,172.07 บาท  แตข่อเบกิเพียง  
210,000 บาท แบบและรายละเอยีดเพิม่เตมิใหเ้ป็นไปตาม  
อบต.ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล  พ.ศ.2537 มาตรา 67, 68 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล าดบัที ่14 หน้า 86 
ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) 

      

  
 

    
(2) โครงการปรบัปรงุระบบประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ ่ จ านวน 236,500 บาท 

  

      

  ด าเนินการปรบัปรงุระบบประปาหมูบ่า้น โดยวธิกีารรื้อถอน
เครือ่งปั๊มน ้าชนิดจมน ้าได ้(ซบัเมรสิซเิบิล้ปั๊ม) ของเดมิท ัง้ 2 จดุ  
และด าเนินการเป่าลา้งท าความสะอาดบอ่ดว้ยเครือ่งโรตารี ่ 
ด าเนินการเปลีย่นทอ่ดดูเป็นทอ่พีวซีีทางออก 2 น้ิว ลด 1 1/2 น้ิว  
ท ัง้ 2 บอ่ รวม 30 ทอ่น พรอ้มตดิต ัง้เครือ่งปั๊มน ้าชนิดจมน ้าได ้ 
ขนาด 2 แรงมา้ 220 โวลว์ โยงยดึดว้ยเชือกทะเล ขนาด 9  
มลิลเิมตร ผกูเงือ่นตะขอเบ็ดเป็นชว่งๆ ตามความเหมาะสมและ
ตดิต ัง้ตูค้อนโทรล จ านวน 1 ตู ้(จดุภายในวดั) ด าเนินการเปลีย่น
สารกรองบนถงักรองท ัง้ 2 จุด ด าเนินการเปลีย่นอปุกรณ์บน
ดนิ พรอ้มเช็คระบบปญัหาน ้าไหลยอ้นกลบัเขา้ถงัน ้าใสและระบบ
ตา่งๆ ท ัง้ 2 จดุ ใหส้ามารถใช้การไดด้ี พรอ้มเก็บรายละเอยีด
งานใหเ้รยีบรอ้ย เป็นเงนิ 236,589.67 บาท  แตข่อเบกิเพียง  
236,500 บาท แบบและรายละเอยีดเพิม่เตมิใหเ้ป็นไปตาม  
อบต.ก าหนด    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 , 68 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  ล าดบัที ่15 หน้า 87  
ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้า
ถนน (00242) 
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งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 10,450 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 10,450 บาท 

  
   

คา่ใช้สอย รวม 10,450 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) โครงการขยะ (ส านกังานปลดั) จ านวน 10,450 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการขยะ เชน่ คา่
วทิยากร คา่ป้าย คา่วสัด ุอปุกรณ์ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  
คา่อาหารกลางวนั ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557  
-  พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.
2537 มาตรา 67 (2) 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่1 หน้า 141 
ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจดัขยะมลู
ฝอยและสิง่ปฏกิลู (00244) 
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

  
 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 30,450 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 30,450 บาท 

  
   

คา่ใช้สอย รวม 30,450 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) โครงการพฒันาศกัยภาพเศรษฐกจิน าวถิพีอเพียงสูชุ่มชน จ านวน 10,450 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพ
เศรษฐกจิน าวถิพีอเพียงสูชุ่มชน เชน่ คา่วทิยากร คา่ป้าย คา่
วสัด ุอปุกรณ์ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่อาหารกลางวนั ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่2 หน้า 120 
ปรากฏใน แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250) 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252) 

      

  
 

    
(2) โครงการฝึกอาชีพเพิม่รายไดล้ดรายจา่ย จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอาชีพเพิม่
รายไดล้ดรายจา่ย เชน่ คา่วทิยากร คา่ป้าย คา่วสัดุ อปุกรณ์  
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่อาหารกลางวนั ฯลฯ 
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่1 หน้า 119 
ปรากฏใน แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250) 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน (00252) 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  
 

งานกฬีาและนนัทนาการ รวม 75,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท 

  
   

คา่ใช้สอย รวม 65,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีานกัเรยีนตา้นยาเสพตดิ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการแขง่ขนักฬีา
นกัเรยีนตา้นยาเสพตดิ โดยจา่ยเป็นคา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิกฬีา คา่จดัสถานที ่คา่จา้งเหมา
บรกิารคา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์  
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
พ.ศ.2559  
- หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่ มท  
0816.5/ว 2726 ลงวนัที ่4 ธนัวาคม 2560 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ล าดบัที ่3 หน้า 137 
ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(00260) งานกฬีาและนนัทนาการ (00262) 

      

  
 

    
(2) โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ 

จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการแขง่ขนักฬีาศนูย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ โดยจา่ยเป็น
คา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่จดัสถานที ่คา่ตอบแทน
คณะกรรมการตดัสนิกฬีา คา่จา้งเหมาบรกิารคา่อาหาร  
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
จ าเป็น ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559  
- หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
0816.5/ว 2726 ลงวนัที ่4 ธนัวาคม 2560 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่5 หน้า 138 
ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(00260) งานกฬีาและนนัทนาการ (00262) 
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งบเงนิอดุหนุน รวม 10,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 10,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

(1) อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพรานกระตา่ยโครงการแขง่ขนั
กฬีาทอ้งถิน่สมัพนัธ์อ าเภอพรานกระตา่ย 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัทีท่ าการปกครองอ าเภอ 
พรานกระตา่ยในการด าเนินโครงการแขง่ขนักฬีาทอ้งถิน่
สมัพนัธ์อ าเภอพรานกระตา่ย จ านวน 10,000 บาท ตามหนงัสอื
ทีว่า่การอ าเภอพรานกระตา่ย ดว่นทีส่ดุ ที ่กพ 0023.15/ว 2747  
ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 2562 เรือ่ง โครงการขอรบัเงนิอดุหนุน
จากองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559  
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559  
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่7 หน้า 138   
ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(00260) งานกฬีาและนนัทนาการ (00262) 
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งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 173,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 128,000 บาท 

  
   

คา่ใช้สอย รวม 128,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) โครงการประกวดสวดมนต์หมูท่ านองสรภญัญะเด็กและเยาวชน
ต าบลหว้ยย ัง้ 

จ านวน 18,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการประกวดสวดมนต์
หมูท่ านองสรภญัญะเด็กและเยาวชนต าบลหว้ยย ัง้ โดยจา่ยเป็น 
คา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่ตกแตง่สถานทีค่า่ตอบแทน
วทิยากร คา่จา้งเหมาบรกิารคา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.
2557 และทีม่กีฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่5 หน้า 117 
ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(00260) งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263) 

      

  
 

    
(2) โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติเด็ก
และเยาวชนต าบลหว้ยย ัง้ 

จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมคณุธรรม
จรยิธรรมเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติเด็กและเยาวชนต าบลหว้ยย ัง้
โดยจา่ยเป็นคา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่ตอบแทนวทิยากร  
คา่ตกแตง่สถานที ่คา่จา้งเหมาบรกิารอาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.
2557 และทีม่กีฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่4 หน้า 116 
ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(00260) งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263) 

      

  
 

    
(3) โครงการอนุรกัษ์สบืสานเอกลกัษณ์ความเป็นไทย จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอนุรกัษ์สบืสาน
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย โดยจา่ยเป็นคา่จดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ตกแตง่สถานที ่คา่จา้ง
เหมาบรกิาร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ และ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.
2557 และทีม่กีฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่2 หน้า 116 
ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(00260) งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263) 
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(4) โครงการรดน ้าขอพรผูส้งูอาย ุ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการรดน ้าขอพร
ผูส้งูอาย ุประจ าปี 2563 โดยจา่ยเป็นคา่จดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่ตกแตง่สถานที ่คา่วสัดอุปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่6 หน้า 117 
ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(00260) งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263) 

      

   

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 45,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 45,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพรานกระตา่ยโครงการจดังาน
ประเพณีสารทไทยกลว้ยไขแ่ละของดเีมอืงก าแพงเพชร 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัทีท่ าการปกครองอ าเภอ 
พรานกระตา่ยในการด าเนินโครงการจดังานประเพณีสารทไทย
กลว้ยไขแ่ละของดเีมอืงก าแพงเพชร เชน่ คา่จดัขบวนแหร่ถ
กลว้ยไขแ่ละน ากจิกรรมของกลุม่เกษตร กลุม่แมบ่า้นและ กลุม่
อาชีพอืน่ ๆ ไปรว่มงานประเพณีสารทไทยกลว้ยไขเ่มอืง
ก าแพงเพชร เป็นเงนิ 40,000 บาท ตามหนงัสอืทีว่า่การอ าเภอ
พรานกระตา่ย ดว่นทีส่ดุ ที ่กพ 0023.15/ว 2747 เรือ่ง  
โครงการขอรบัเงนิอดุหนุนจากองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท
0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่10 หน้าที ่118 
ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(00260) งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (00262) 

      

  
 

   
เงนิอดุหนุนเอกชน       

  
    

อดุหนุนกลุม่แมบ่า้นต าบลหว้ยย ัง้โครงการกจิกรรมสารทไทยกลว้ย
ไขเ่มอืงก าแพงเพชร 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บักลุม่แมบ่า้นต าบลหว้ยย ัง้ เพือ่รว่ม
การแขง่ขนักวนกระยาสารท ในงานสารทไทยกลว้ยไขเ่มอืง
ก าแพงเพชร เป็นเงนิ 5,000 บาท  
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่24 มถินุายน 2559 เรือ่ง ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่7 หน้า 117 
ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
(00260) งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ (00263) 
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

  
 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 3,566,700 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 400,000 บาท 

  
   

คา่ใช้สอย รวม 400,000 บาท 

  
   

คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 400,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรกัษาซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใช้
งานไดต้ามปกต ิ เชน่ ซอ่มแซมทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ซอ่มแซม
อาคาร และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี เป็นไปตาม
หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท  
0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รปูแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่หนงัสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9  
มถินุายน 2558 
ปรากฏใน แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 

      

  
 

  
งบลงทนุ รวม 3,166,700 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 3,166,700 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  
    

(1) โครงการกอ่สรา้งฝายน ้าลน้คลองยางโทน ชว่งนานางน ้าคา้ง 
อนิกรดั หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม 

จ านวน 843,800 บาท 

  

      

  ด าเนินการกอ่สรา้งฝายน ้าลน้ แบบ มข.2527 (แบบมาตรฐาน)   
โดยมขีนาดสนัฝายสงู 2.00 เมตร ผนงัขา้งสงู 3.50 เมตร ความ
กวา้ง 20.00 เมตร ด าเนินการตามแบบมาตรฐาน ท 4 – 01   
พรอ้มด าเนินการเก็บรายละเอยีดงานใหเ้รยีบรอ้ย  เป็นเงนิ  
840,810.68 บาท พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ
ตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 3,000 บาท รวม
เป็นเงนิท ัง้สิน้ 843,810.68 บาท แตข่อเบกิเพียง 843,800 บาท 
แบบและรายละเอยีดเพิม่เตมิใหเ้ป็นไปตาม อบต.ก าหนด    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 , 68 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  ล าดบัที ่51 หน้า 100 
ปรากฏใน แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 

      

  
 

    
(2) โครงการกอ่สรา้งฝายน ้าลน้ ชว่งนานายมลู กลบีบวั หมูท่ี ่3 บา้น
แคทอง 

จ านวน 718,400 บาท 

  

      

  ด าเนินการสรา้งฝายน ้าลน้ แบบ มข.2527 (แบบมาตรฐาน)  
โดยมขีนาดสนัฝายสงู 2.00 เมตร ผนงัขา้งสงู 3.50 เมตร ความ
กวา้ง 15.00 เมตร  ด าเนินการตามแบบมาตรฐาน ท 4 - 01  
พรอ้มด าเนินการเก็บรายละเอยีดงานใหเ้รยีบรอ้ย เป็นเงนิ  
715,450.19 บาท  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ
ตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 3,000 บาท รวม
เป็นเงนิท ัง้สิน้ 718,450.19 บาท แตข่อเบกิเพียง 718,400  
บาท แบบและรายละเอยีดเพิ่มเตมิใหเ้ป็นไปตาม อบต.ก าหนด    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 , 68 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  ล าดบัที ่50 หน้า 100 
ปรากฏใน แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 
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(3) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กจากบา้นนายกระทอ้น 
มะลพิรม ถงึ บา้นนายล าไย บดรีฐั หมูท่ี ่1 บา้นคลองหว้ยย ัง้ 

จ านวน 297,800 บาท 

  

      

  ด าเนินการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร หรอืมพีื้นทีเ่ทคอนกรตี
ไมน้่อยกวา่ 600 ตารางเมตร พรอ้มลงลกูรงัไหลท่างท ัง้สอง
ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มปรบัเกลีย่ใหเ้รยีบรอ้ย เป็นเงนิ  
293,812.99 บาท พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ
ตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 4,000 บาท (รวม
ป้ายช ั่วคราว) รวมเป็นเงนิท ัง้สิน้ 297,812.99 บาท แตข่อเบกิ
เพียง 297,800บาท แบบและรายละเอยีดเพิม่เตมิใหเ้ป็นไป
ตาม อบต.ก าหนด    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 , 68 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  ล าดบัที ่32 หน้า 97 
ปรากฏใน แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 

      

  
 

    
(4) โครงการกอ่สรา้งฝายน ้าลน้ชว่งนานายท ั่ง หมูท่ี ่2 บา้น 
คลองกลาง 

จ านวน 491,900 บาท 

  

      

  ด าเนินการกอ่สรา้งฝายน ้าลน้ แบบ มข.2527 (แบบมาตรฐาน)  
โดยมขีนาดสนัฝายสงู 1.50 เมตร ผนงัขา้ง สงู 3.00 เมตร  
ความกวา้ง 9.00 เมตร ด าเนินการตามแบบมาตรฐาน ท 4 – 01  
พรอ้มด าเนินการเก็บรายละเอยีดงานใหเ้รยีบรอ้ย  เป็นเงนิ  
488,954.11 บาท พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ
ตามแบบมาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 3,000 บาท รวม
เป็นเงนิท ัง้สิน้ 491,954.11 บาท แตข่อเบกิเพียง 491,900  
บาท แบบและรายละเอยีดเพิ่มเตมิใหเ้ป็นไปตาม อบต.ก าหนด    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 , 68 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  ล าดบัที ่49 หน้า 100 
ปรากฏใน แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 

      

  
 

    
(5) โครงการกอ่สรา้งฝายดนิก ัน้น ้าพรอ้มวางทอ่ระบายน ้า ชว่งนา
นายจเร บญุมาก  หมูท่ี ่7 บา้นทา่มะเฟือง 

จ านวน 132,700 บาท 

  

      

  ด าเนินการงานดนิขดุ, งานรือ้ยกทอ่ คสล.(ของเดมิ) จดัวางเรยีง
ใหห้ลบรศัมสีญัจร พรอ้มด าเนินการวางทอ่ คสล.ขนาด  
1.00x1.00 เมตร (มอก ชัน้ 3) เทคอนกรตีรองพื้นและยาแนว
รอยตอ่ทอ่ ด าเนินการลงดนิถมพรมน ้า บดอดัดว้ยรถไถใหญ ่ 
พรอ้มลงลกูรงัผวิจราจร หนา 0.20 เมตร  ด าเนินการกอ่สรา้ง
ก าแพงปากทอ่และดาดคอนกรตีชานพกั เป็นแนว Slop เก็บ
รายละเอยีดงานใหเ้รยีบรอ้ย เป็นเงนิ 132,738.09 บาท แตข่อ
เบกิเพียง 132,700 บาท แบบและรายละเอยีดเพิม่เตมิให้
เป็นไปตาม อบต.ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 , 68 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  ล าดบัที ่52 หน้า 100 
ปรากฏใน แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 
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(6) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้นแคทอง หมูท่ี ่
3 ถงึบา้นไรส่ขุขมุ หมูท่ี ่4 รหสัสายทาง กพ.ถ 87-006  (ชว่งนา 
นายชะลอ มว่งเกต ุ– นานางล าพนั มาน้อย) หมูท่ี ่4 บา้นไรส่ขุขมุ 

จ านวน 47,900 บาท 

  

      

  ด าเนินการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 19.50 เมตร หรือมพีื้นทีเ่ทคอนกรตี 
ไมน้่อยกวา่ 97.50 ตารางเมตร พรอ้มลงลกูรงัไหลท่างท ัง้สอง
ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร  พรอ้มปรบัเกลีย่ใหเ้รยีบรอ้ย เป็นเงนิ  
47,932.75 บาท แตข่อเบกิเพียง 47,900 บาท แบบและ
รายละเอยีดเพิม่เตมิใหเ้ป็นไปตาม อบต.ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 , 68 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  ล าดบัที ่35 หน้า 97 
ปรากฏใน แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 

      

  
 

    
(7) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้นนายชยั  
หอมรืน่  รหสัสายทาง กพ.ถ 87-033 หมูท่ี ่4 บา้นไรส่ขุขุม 

จ านวน 317,700 บาท 

  

      

  ด าเนินการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00  
เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร หรอืมพีื้นทีเ่ทคอนกรตี
ไมน้่อยกวา่ 640 ตารางเมตร พรอ้มลงลกูรงัไหลท่างท ัง้สอง
ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มปรบัเกลีย่ใหเ้รยีบรอ้ย เป็นเงนิ  
313,703.23 บาท พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 4,000 บาท(รวมป้ายช ั่วคราว) รวมเป็น
เงนิท ัง้สิน้ 317,703.23 บาท แตข่อเบกิเพียง 317,700 บาท 
แบบและรายละเอยีดเพิม่เตมิใหเ้ป็นไปตาม อบต.ก าหนด    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 , 68 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  ล าดบัที ่36 หน้า 97 
ปรากฏใน แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 

      

  
 

    
(8) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายหน้าโรงเรยีน
บา้นลานชา้งทา่ว   หมูท่ี ่6 รหสัสายทาง กพ.ถ 87-050 

จ านวน 18,700 บาท 

  

      

  ด าเนินการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00  
เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมพีื้นทีเ่ทคอนกรตี
ไมน้่อยกวา่ 40 ตารางเมตร พรอ้มลงลกูรงัไหลท่างท ัง้สอง
ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มปรบัเกลีย่ใหเ้รยีบรอ้ย เป็นเงนิ  
18,775.26 บาท แตข่อเบกิเพียง 18,700 บาท แบบและ
รายละเอยีดเพิม่เตมิใหเ้ป็นไปตาม อบต.ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 , 68 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  ล าดบัที ่39 หน้า 98 
ปรากฏใน แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 
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(9) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายคุม้ชา้งน้อย  รหสั
สายทาง กพ.ถ 87-054 (ชว่งบา้นนายสงา่ ถาวร – บา้นนางกอแกว้ 
คุม้ภยั) หมูท่ี ่6 บา้นลานชา้งทา่ว 

จ านวน 297,800 บาท 

  

      

  ด าเนินการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00  
เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร หรอืมพีื้นทีเ่ทคอนกรตี
ไมน้่อยกวา่ 600 ตารางเมตร พรอ้มลงลกูรงัไหลท่างท ัง้สอง
ขา้งๆ ละ 0.50 เมตร พรอ้มปรบัเกลีย่ใหเ้รยีบรอ้ย เป็นเงนิ  
293,812.99 บาท พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย เป็นเงนิ 4,000 บาท (รวมป้ายช ั่วคราว) รวมเป็น
เงนิท ัง้สิน้ 297,812.99 บาท แตข่อเบกิเพียง 297,800 บาท  
แบบและรายละเอยีดเพิม่เตมิใหเ้ป็นไปตาม อบต.ก าหนด 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 , 68 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  ล าดบัที ่3 หน้า 90 
ปรากฏใน แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน (00312) 
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แผนงานการเกษตร 

  
 

งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ รวม 73,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 68,000 บาท 

  
   

คา่ใช้สอย รวม 58,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

  
    

(1) โครงการป้องกนัและควบคมุไฟป่า จ านวน 8,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและควบคมุ
ไฟป่า เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ ์คา่ตอบแทนวทิยากร คา่
ตกแตง่สถานที ่คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัด ุ 
อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่1 หน้า 143 
ปรากฏใน แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรกัษ์แหลง่น ้า  
และป่าไม ้(00322) 

      

  
 

    
(2) โครงการปลกูตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรติ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการปลกูตน้ไมเ้ฉลมิ
พระเกยีรต ิเชน่ คา่ป้าย คา่พนัธุ์ไม ้ฯลฯ 
-  เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 (7) 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่2 หน้า 143 
ปรากฏใน แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรกัษ์แหลง่น ้า  
และป่าไม ้(00322) 

      

  
 

    
(3) โครงการเยาวชนรกัษ์ป่า รกัสิง่แวดลอ้ม จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเยาวชนรกัษ์ป่า รกั
สิง่แวดลอ้ม เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ ์คา่ตอบแทนวทิยากร คา่
ตกแตง่สถานที ่คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัด ุ 
อปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น 
-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรม และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ.2557 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่3 หน้า 144 
ปรากฏใน แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรกัษ์แหลง่น ้า  
และป่าไม ้(00322) 
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คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท 

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซื้อวสัดกุารเกษตร เชน่ ปุ๋ ย ยาป้องกนัและก าจดั
ศตัรพูืชและสตัว์ วสัดเุพาะช า สปรงิเกลอร์ จอบหมนุ จานพรวน  
ฯลฯ  และอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี ตามหนงัสอืกรม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  
ลงวนัที ่9 มถินุายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
, หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถินุายน  2559 เรือ่ง แนวทาง 
การพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครภุณัฑ์ตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณและหนงัสอืส ั่งการที่
เกีย่วขอ้ง  
ปรากฏใน แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรกัษ์แหลง่น ้า  
และป่าไม ้(00322) 

      

   

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 5,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 5,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพรานกระตา่ยโครงการขอรบัการ
สนบัสนุนการด าเนินโครงการจติอาสา 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพรานกระตา่ย
โครงการขอรบัการสนบัสนุนการด าเนินโครงการจติอาสา  
จ านวน 5,000 บาท ตามหนงัสอืทีว่า่การอ าเภอพรานกระตา่ย  
ดว่นทีส่ดุ ที ่กพ 0023.15/ว 2747 ลงวนัที ่29 พฤษภาคม 
2562 เรือ่ง โครงการขอรบัเงินอดุหนุนจากองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่4 หน้า 144  
ปรากฏใน แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรกัษ์แหลง่น ้า  
และป่าไม ้(00322) 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:39:38 

   

หน้า : 68/71 หน้า : 1/60 
 

แผนงานงบกลาง 

  
 

งบกลาง รวม 9,243,890 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 9,243,890 บาท 

  
   

งบกลาง รวม 9,243,890 บาท 

  
   

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จ านวน 139,590 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง
องค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยย ัง้ ในอตัรารอ้ยละ 5 พรอ้มกบัหกั
คา่ตอบแทนของพนกังานจา้งสง่เป็นเงนิสมทบในอตัราเดยีวกนั
ใหก้บัส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัก าแพงเพชร ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่ 
28 มถินุายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ขอ้ 3.8.2 ถอืปฏบิตัติามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวนัที ่22 มกราคม  
2557, พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533 และหนงัสอื  
ส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/
ว 81 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557  
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

      

  
 

   
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน จ านวน 5,600 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบเขา้กองทนุเงนิทดแทนเป็นรายปี ในอตัรา
รอ้ยละ 0.2 ของคา่จา้งโดยประมาณท ัง้ปี 
- เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2561 เรือ่ง การ
ต ัง้งบประมาณเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

      

  
 

   
เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ จ านวน 6,381,600 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารใหแ้กผู่ส้งูอายทุีม่อีายุ 60 ปีบรบิรูณ์
ขึน้ไปทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 และไดข้ึน้ทะเบยีนขอรบัเงนิ
เบีย้ยงัชีพไวก้บัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไวแ้ลว้ โดยจา่ยอตัรา
เบีย้ยงัชีพรายเดอืนแบบข ัน้บนัได รายละเอยีดดงัน้ี 
   1) อาย ุ60-69 ปี ใหไ้ดร้บัคนละ 600 บาท ตอ่เดอืน  
จ านวน 453ราย จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 3,261,600 บาท 
   2) อาย ุ70-79 ปี ใหไ้ดร้บัคนละ 700 บาท ตอ่เดอืน  
จ านวน 241 ราย จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 2,024,400 บาท 
   3) อาย ุ80-89 ปี ใหไ้ดร้บัคนละ 800 บาท ตอ่เดอืน  
จ านวน 70 ราย จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 672,000 บาท 
   4) อาย ุ90 ปีขึน้ไป ใหไ้ดร้บัคนละ 1,000 บาท ตอ่เดอืน  
จ านวน 11 ราย จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 132,000 บาท 
5) ผูส้งูอายทุีข่ึน้ทะเบยีนปี 2563 (รายเดอืน) จ านวน 59 ราย 
ไดร้บัคนละ 600 บาท ตอ่เดอืน เป็นเงนิ 291,600 บาท 
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  -  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
ที ่มท 0810.6 /ว 2927 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2562 เรือ่ง 
การซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เงนิอดุหนุนท ั่วไป เงนิอดุหนุนส าหรบั
โครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพพล
ภาพ โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นราย
ไดแ้กผู่ส้งูอายุ 
-  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิ 
เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552  
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562  
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่1 หน้า 140 
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

      

  
 

   
เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 1,939,200 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเบีย้ความพกิาร ใหแ้ก ่คนพกิารทีม่ี
สทิธติามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดทีไ่ดแ้สดงความจ านงโดยการขอ
ขึน้ทะเบยีนเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ความพกิารไวก้บัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่แลว้ โดยคนพกิารทีม่สีทิธจิะไดร้บัเบีย้ความพกิาร
คนละ 800 บาทตอ่เดอืน จ านวน 202 ราย จ านวน 12 เดอืน 
เป็นเงนิ 1,939,200 บาท 
-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6 /ว 2927 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2562 
เรือ่ง การซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เงนิอดุหนุนท ั่วไป เงนิอดุหนุนส าหรบั
โครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพพล
ภาพ โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้น 
รายไดแ้กผู่ส้งูอายุ 
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิ
เบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่2 หน้า 140 
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

      

  
 

   
เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 72,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์  
ใหแ้ก ่ผูป่้วยเอดส์ทีแ่พทย์ไดร้บัรองและท าการวนิิจฉยัแลว้ โดย
ผูป่้วยเอดส์ทีม่สีทิธจิะไดร้บัเบีย้ยงัชีพคนละ 500 บาทตอ่เดอืน  
จ านวน 12 เดอืน จ านวน 12 ราย เป็นเงนิ 72,000 บาท 
-  เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6 /ว 2927 ลงวนัที ่25 กรกฎาคม 2562 
เรือ่ง การซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เงนิอดุหนุนท ั่วไป เงนิอดุหนุนส าหรบั
โครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพพล
ภาพ โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้น 
รายไดแ้กผู่ส้งูอายุ 
-  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่
การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548    
-  แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ล าดบัที ่3 หน้า 140 
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
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ส ารองจา่ย จ านวน 402,501 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉินทีม่สีาธารณภยัเกดิขึน้หรอื
บรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเทา่นัน้   
เชน่  อทุกภยั ภยัแลง้ ภยัหนาว วาตภยั อคัคภียั ไฟป่า น ้าป่าไหล
หลาก หมอกควนั และโรคตดิตอ่ ฯลฯ  
-  เป็นไปตามตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ขอ้ 3.1.1  
-  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลอื
ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2560 หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท  
0313.4/ว 667 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2545 เรือ่ง การชว่ยเหลอื
ประชาชนกรณีเกดิสาธารณภยัขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
-  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวนัที ่ 
6 มถินุายน 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการใชจ้า่ยงบประมาณ
เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนกรณีเกดิสาธารณภยัขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

      

  
 

   
รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร จ านวน 1,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัการจราจร ที่
ประชาชนไดร้บัประโยชน์โดยตรง เชน่ การทาสตีเีสน้ สญัญาณ
ไฟจราจร ป้ายจราจร กระจกโคง้จราจร เสือ้จราจร ยางชะลอ
ความเร็วรถ ฯลฯ 
-  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3892  
ลงวนัที ่28 มถินุายน 2562 เรือ่ง การต ัง้งบประมาณรายจา่ย
และเบกิจา่ยเงนิคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการจดัการจราจร 
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

      

  
 

    
เงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพื้นที่
ต าบลหว้ยย ัง้ 

จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบั
ทอ้งถิน่หรอืพื้นทีต่ าบลหว้ยย ัง้ จ านวน 120,000 บาท  
- ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเรือ่ง
หลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
ด าเนินงานและบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพใน
ระดบัทอ้งถิน่หรอืพื้นที ่พ.ศ.2561 ขอ้ 8 (2) สมทบเงนิไมน้่อย
กวา่รอ้ยละ 40 กรณีรายไดข้ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
ไมร่วมเงนิอดุหนุนต ัง้แต ่6 ถงึ 20 ลา้นบาท 
- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
0891.3/ว 1263 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2557   
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
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เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 182,399 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) ในอตัรารอ้ยละ 1 ของประมาณการรายรบั 
ทกุประเภทตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี โดยไม่
ตอ้งน ารายรบัประเภทพนัธบตัร เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้และเงนิ
อดุหนุนมารวมค านวณ โดยในปี พ.ศ.2563 ไดป้ระมาณการ
รายรบัไวท้ี ่18,239,900 บาท  
(18,239,900 x 1% = 182,399)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2500 
- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2546   
- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ
จดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ขอ้ 3.8.4 
ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
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 หน้า : 1/18 

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

                             งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั                         

คา่ใช้จา่ยในการจดัการ
จราจร 

1,000                     1,000 

เงนิสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพใน
ระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนที่
ต าบลห้วยย ัง้ 

120,000                     120,000 

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 72,000                     72,000 

เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 

139,590                     139,590 

เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 6,381,600                     6,381,600 

เงนิสมทบกองทุนเงนิ
ทดแทน 

5,600                     5,600 

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (กบท.) 

182,399                     182,399 

ส ารองจา่ย 402,501                     402,501 

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 1,939,200                     1,939,200 

งบบุคลากร 

เงนิเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงนิคา่ตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

                    42,120 42,120 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิ
สภาองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

                    1,713,600 1,713,600 

เงนิคา่ตอบแทน
เลขานุการ/ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบรหิารสว่นต าบล 

                    86,400 86,400 

เงนิเดือนนายก/รองนายก                     514,080 514,080 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ
นายก/รองนายก 

                    42,120 42,120 

เงนิเดือน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง           239,360     753,200   1,360,720 2,353,280 
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 หน้า : 2/18 

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของ
พนกังาน 

          48,000     10,000 21,300 53,220 132,520 

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของ
พนกังานจา้ง 

          48,000     50,100   172,550 270,650 

เงนิเดือนพนกังาน           592,320 329,760   1,631,880 146,640 4,115,100 6,815,700 

เงนิวทิยฐานะ                 42,000     42,000 

เงนิประจ าต าแหน่ง           42,000     42,000   192,000 276,000 

งบ
ด าเนินงาน 

คา่ตอบแท
น 

เงนิช่วยเหลือการศกึษา
บุตร 

          10,000     20,000   52,000 82,000 

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

          40,000     40,000 20,000 130,000 230,000 

คา่เช่าบา้น           36,000         114,000 150,000 

คา่ใช้สอย 

รายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึง่
บรกิาร 

          50,000     200,000   350,000 600,000 

รายจา่ยเพื่่อให้ไดม้าซึง่
บรกิาร 

                    20,000 20,000 

รายจา่ยเกีย่วกบัการ
รบัรองและพธีิการ 

                    12,500 12,500 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการ
ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

                        

(1) คา่ชดใช้คา่เสียหาย 
หรือคา่สนิไหมทดแทน 

                    10,000 10,000 

(1) คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

                    40,000 40,000 

(1) โครงการขยะ 
(ส านกังานปลดั) 

          10,450           10,450 

(1) โครงการจดัการ
แขง่ขนักีฬานกัเรียนตา้น
ยาเสพตดิ 

      50,000               50,000 

(1) โครงการจดังานวนั
เด็กแห่งชาต ิ

                40,000     40,000 
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 หน้า : 3/18 

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(1) โครงการจา้งเด็ก
นกัเรียนท างานช่วงปิด
ภาคเรียน 

                50,000     50,000 

(1) โครงการซ้อมแผน
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

                  12,000   12,000 

(1) โครงการทบทวนและ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่
ขององค์การบรหิารสว่น
ต าบลห้วยย ัง้ 

                    5,000 5,000 

(1) โครงการประกวด
สวดมนต์หมูท่ านอง
สรภญัญะเด็กและเยาวชน
ต าบลห้วยย ัง้ 

      18,000               18,000 

(1) โครงการป้องกนัและ
ควบคุมไฟป่า 

  8,000                   8,000 

(1) โครงการพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 

            60,000         60,000 

(1) โครงการพฒันา
ศกัยภาพเศรษฐกจิน าวถิี
พอเพียงสูชุ่มชน 

        10,450             10,450 

(1) โครงการสง่เสรมิการ
ป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

              50,000       50,000 

(10) โครงการใช้ความรู้
และวธีิการเอาตวัรอดจาก
อุบตัเิหตุ/อุบตัภิยัส าหรบั
เด็ก ศพด./เด็กนกัเรียน
ในเขตต าบลห้วยย ัง้ 

                20,000     20,000 

(2)  โครงการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษ ส าหรบัเด็ก
และเยาวชนต าบลห้วยย ัง้ 

                50,000     50,000 

(2) คา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

                40,000   100,000 140,000 

(2) โครงการขบัขี่
ปลอดภยัสรา้งวนิยั
การจราจร 

                  10,450   10,450 
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 หน้า : 4/18 

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(2) โครงการจดัการ
แขง่ขนักีฬาศนูย์พฒันา
เด็กเล็กขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลห้วยย ัง้ 

      15,000               15,000 

(2) โครงการปรบัปรุง
แผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรพัย์สนิขององค์การ
บรหิารสว่นต าบลห้วยย ัง้ 

                    50,000 50,000 

(2) โครงการปลูกตน้ไม้
เฉลมิพระเกียรต ิ

  30,000                   30,000 

(2) โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนขับา้ 
(ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจา้น้องนาง
เธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน 
วรขดัตยิราชนารี) 

              50,000       50,000 

(2) โครงการฝึกอาชีพ
เพิม่รายไดล้ดรายจา่ย 

        20,000             20,000 

(2) โครงการอบรม
คุณธรรมจรยิธรรมเพ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวติเด็ก
และเยาวชนต าบลห้วยย ัง้ 

      50,000               50,000 

(3) คา่ใช้จา่ยในการ
เลือกต ัง้ 

                    450,000 450,000 

(3) โครงการเยาวชนรกัษ์
ป่า รกัสิง่แวดลอ้ม 

  20,000                   20,000 

(3) โครงการสนบัสนุน
คา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บรหิารสว่นต าบลห้วยย ัง้ 
(คา่อาหารกลางวนั) 

                343,000     343,000 

(3) โครงการอนุรกัษ์สืบ
สานเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทย 

      30,000               30,000 
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 หน้า : 5/18 

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(3) โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกนัโรคเอดส์ 

              10,450       10,450 

(4) โครงการรดน ้าขอพร
ผูสู้งอายุ 

      30,000               30,000 

(4) โครงการสนบัสนุน
คา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บรหิารสว่นต าบลห้วยย ัง้ 
คา่จดัการเรียนการสอน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(รายหวั) 

                119,000     119,000 

(4) โครงการอบรม
ป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติการปฏบิตังิาน
ในองค์กร 

                    8,700 8,700 

(5) คา่พวงมาลยั ช่อ
ดอกไม ้กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 

                    5,000 5,000 

(5) โครงการสนบัสนุน
หนงัสือเรียนตาม
คา่ใช้จา่ยในการจดั
การศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กของ
องค์การบรหิารสว่นต าบล
ห้วยย ัง้ 

                9,000     9,000 

(6) โครงการสนบัสนุน
อุปกรณ์การเรียนตาม
คา่ใช้จา่ยในการจดั
การศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บรหิารสว่นต าบลห้วยย ัง้ 

                9,000     9,000 

(6) โครงการเสรมิสรา้ง
คนดีวถิีประชาธปิไตย 

                    10,450 10,450 

 

 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

หน้า : 6/18 หน้า : 5/18 

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

 

 

(7) โครงการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาองค์ความรู้
และคุณธรรมจรยิธรรม
ในการท างาน 

                    14,200 14,200 

(7) โครงการสนบัสนุนคา่
เครือ่งแบบนกัเรียนตาม
คา่ใช้จา่ยในการจดั
การศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บรหิารสว่นต าบลห้วยย ัง้ 

                13,500     13,500 

(8)  โครงการสนบัสนุน
คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
ตามคา่ใช้จา่ยในการจดั
การศกึษาส าหรบัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บรหิารสว่นต าบลห้วยย ัง้ 

                19,350     19,350 

(9)  คา่พฒันาผูป้ระกอบ
วชิาชีพครูทีส่งักดัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บรหิารสว่นต าบลห้วยย ัง้ 

                30,000     30,000 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง
ไปราชการ 

          35,000           35,000 

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม     400,000     20,000     30,000   90,000 540,000 

คา่วสัด ุ

วสัดุเครือ่งแตง่กาย                   13,000   13,000 

วสัดุยานพาหนะและ
ขนสง่ 

                    50,000 50,000 

วสัดุคอมพวิเตอร์           40,000     50,000   90,000 180,000 

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ           40,000         10,000 50,000 

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่                     200,000 200,000 

วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ                   20,000   20,000 

วสัดุงานบา้นงานครวั                 30,000   30,000 60,000 

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

              40,740       40,740 

คา่อาหารเสรมิ (นม)                 958,100     958,100 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

 หน้า : 7/18 

  งบ/หมวด/
ประเภทรายจา่ย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

 

 

วสัดุการเกษตร   10,000                   10,000 

วสัดุกอ่สรา้ง           50,000           50,000 

วสัดุส านกังาน           30,000     35,000   160,000 225,000 

คา่
สาธารณูปโ
ภค 

คา่บรกิารสือ่สารและ
โทรคมนาคม 

                    98,000 98,000 

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล                     10,000 10,000 

คา่ไฟฟ้า                     300,000 300,000 

คา่บรกิารไปรษณีย์                     10,000 10,000 

คา่บรกิารโทรศพัท์                     5,000 5,000 

งบลงทุน 

คา่ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                         

(1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
ส าหรบังานประมวลผล 
แบบที ่1 (ขนาดจอไม่
น้อยกวา่ 19 น้ิว) 

                    22,000 22,000 

(1) เครือ่งพมิพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี 

          17,000           17,000 

(2) เครือ่งส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

          5,000         2,500 7,500 

คา่ทีด่นิ
และ
สิง่กอ่สรา้ง 

คา่กอ่สรา้งสิง่
สาธารณูปโภค 

                        

(1) โครงการกอ่สรา้งฝาย
น ้าลน้คลองยางโทน ช่วง
นานางน ้าคา้ง อนิกรดั 
หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม 

    843,800                 843,800 

(1) โครงการวางทอ่ประปา 
หมูท่ี ่8 บา้นทุง่ยาว 

          210,000           210,000 

(2) โครงการกอ่สรา้งฝาย
น ้าลน้ ช่วงนานายมูล 
กลีบบวั หมูท่ี ่3 บา้นแค
ทอง 

    718,400                 718,400 

(2) โครงการปรบัปรุง
ระบบประปาหมูบ่า้น หมู่
ที ่9 บา้นลานไผ ่

          236,500           236,500 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

 หน้า : 8/18 

  งบ/หมวด/
ประเภทรายจา่ย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(3) โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
จากบา้นนายกระทอ้น 
มะลพิรม ถงึ บา้นนาย
ล าไย บดีรฐั หมูท่ี ่1 บา้น
คลองห้วยย ัง้ 

    297,800                 297,800 

(4) โครงการกอ่สรา้งฝาย
น ้าลน้ช่วงนานายท ั่ง หมูท่ี ่
2 บา้นคลองกลาง 

    491,900                 491,900 

(5) โครงการกอ่สรา้งฝาย
ดนิก ัน้น ้าพรอ้มวางทอ่
ระบายน ้า ช่วงนานายจเร 
บุญมาก  หมูท่ี ่7 บา้นทา่
มะเฟือง 

    132,700                 132,700 

(6) โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายบา้นแคทอง หมูท่ี ่3 
ถงึบา้น   ไรสุ่ขขุม หมูท่ี ่
4 รหสัสายทาง กพ.ถ 87-
006  (ช่วงนานายชะลอ 
มว่งเกตุ – นานางล าพนั 
มาน้อย) หมูท่ี ่4 บา้นไร่
สุขขุม 

    47,900                 47,900 

(7) โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายบา้นนายชยั หอมรืน่  
รหสัสายทาง กพ.ถ 87-
033 หมูท่ี ่4 บา้นไรสุ่ข
ขุม 

    317,700                 317,700 

(8) โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายหน้าโรงเรียนบา้น
ลานช้างทา่ว   หมูท่ี ่6 
รหสัสายทาง กพ.ถ 87-
050 

    18,700                 18,700 

 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

หน้า : 9/18 

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(9) โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายคุม้ช้างน้อย  รหสัสาย
ทาง กพ.ถ 87-054 (ช่วง
บา้นนายสง่า ถาวร – บา้น
นางกอแกว้ คุม้ภยั) หมูท่ี ่
6 บา้นลานชา้งทา่ว 

    297,800                 297,800 

งบรายจา่ย
อืน่ 

รายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่                     20,000 20,000 

งบเงนิ
อุดหนุน 

เงนิ
อุดหนุน 

เงนิอุดหนุนเอกชน                         

(1) อุดหนุน
คณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมูท่ี ่1 บา้นคลอง
ห้วยย ัง้ 

              7,500       7,500 

(10) อุดหนุนคณะกรรม 
การหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้น
คลองห้วยย ัง้ โครงการ
อบรมหมอหมูบ่า้นในพระ
ราชประสงค์ 

              6,650       6,650 

(11) อุดหนุนคณะกรรม 
การหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้น
คลองห้วยย ัง้ โครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรตันราช 
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

              6,700       6,700 

(12) อุดหนุนคณะกรรม 
การหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้น
คลองห้วยย ัง้ โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าตา้นภยัมะเร็ง
เตา้นม 

              6,650       6,650 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

หน้า : 10/18 

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(13) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่2 บา้นคลองกลาง 
โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์

              6,650       6,650 

(14) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่2 บา้นคลองกลาง 
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

              6,650       6,650 

(15) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่2 บา้นคลองกลาง 
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

              6,700       6,700 

(16) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่3 บา้นแคทอง 
โครงการปรบัปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

              6,650       6,650 

 

 

 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

หน้า : 11/18 

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(17) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่3 บา้นแคทอง 
โครงการพฒันาระบบ
สุขาภบิาลในโรงเรียนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

              6,700       6,700 

(18) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่3 บา้นแคทอง 
โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์

              6,650       6,650 

(19) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่4 บา้นไรสุ่ขขุม 
โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์

              6,650       6,650 

(2) อุดหนุน
คณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมูท่ี ่2 บา้นคลอง
กลาง 

              7,500       7,500 

(20) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่4 บา้นไรสุ่ขขุม 
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

              6,700       6,700 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

หน้า : 12/18 

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(21) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่4 บา้นไรสุ่ขขุม 
โครงการสมเด็จย่าตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

              6,650       6,650 

(22) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม 
โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์

              6,650       6,650 

(23) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม 
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

              6,650       6,650 

(24) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่5 บา้นดอกเข็ม 
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี 

              6,700       6,700 

(25) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่6 บา้นลานช้างทา่ว 
โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์

              6,650       6,650 

 

 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

หน้า : 13/18 

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(26) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่6 บา้นลานช้างทา่ว 
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

              6,700       6,700 

(27) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่6 บา้นลานช้างทา่ว 
โครงการปรบัปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

              6,650       6,650 

(28) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่7 บา้นทา่มะเฟือง 
โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

              6,800       6,800 

(29) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่7 บา้นทา่มะเฟือง 
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

              6,550       6,550 

 

 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

หน้า : 14/18 

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(3) อุดหนุน
คณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมูท่ี ่3 บา้นแค
ทอง 

              7,500       7,500 

(30) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่7 บา้นทา่มะเฟือง 
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

              6,650       6,650 

(31) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่8 บา้นทุง่ยาว 
โครงการอบรมหมอ
หมูบ่า้นในพระราช
ประสงค ์

              6,650       6,650 

(32) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่8 บา้นทุง่ยาว 
โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

              6,700       6,700 

 

 

 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

หน้า : 15/18 

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(33) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่8 บา้นทุง่ยาว 
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

              6,650       6,650 

(34) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ ่
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม 

              7,750       7,750 

(35) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ ่
โครงการปรบัปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

              6,200       6,200 

(36) อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่9 บา้นลานไผ ่
โครงการสง่เสรมิ
โภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแมแ่ละเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

              6,050       6,050 

 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

หน้า : 16/18 

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(4) อุดหนุน
คณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมูท่ี ่4 บา้นไรสุ่ข
ขุม 

              7,500       7,500 

(5) อุดหนุน
คณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมูท่ี ่5 บา้นดอก
เข็ม 

              7,500       7,500 

(6) อุดหนุน
คณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมูท่ี ่6 บา้นลาน
ช้างทา่ว 

              7,500       7,500 

(7) อุดหนุน
คณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมูท่ี ่7 บา้นทา่
มะเฟือง 

              7,500       7,500 

(8) อุดหนุน
คณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมูท่ี ่8 บา้นทุง่
ยาว 

              7,500       7,500 

 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

หน้า : 17/18 

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(9) อุดหนุน
คณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้นโครงการพฒันา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมูท่ี ่9 บา้นลาน
ไผ ่

              7,500       7,500 

อุดหนุนกลุม่แมบ่า้นต าบล
ห้วยย ัง้โครงการกจิกรรม
สารทไทยกลว้ยไขเ่มือง
ก าแพงเพชร 

      5,000               5,000 

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ                         

(1) อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวนัเด็ก
นกัเรียนในเขตต าบลห้วย
ย ัง้ 

                1,720,000     1,720,000 

(1) อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอพราน
กระตา่ยโครงการแขง่ขนั
กีฬาทอ้งถิน่สมัพนัธ์
อ าเภอพรานกระตา่ย 

      10,000               10,000 

(2) อุดหนุนโรงเรียนบา้น
คลองห้วยย ัง้ โครงการฝึก
ทกัษะพฒันาอาชีพงาน
ปูน 

                20,000     20,000 

(3) อุดหนุนโรงเรียนบา้น
แคทอง โครงการฝึก
ทกัษะพฒันาอาชีพงาน
ปูน 

                20,000     20,000 

(4) อุดหนุนโรงเรียนบา้น
สุขขุม โครงการฝึกทกัษะ
พฒันาอาชีพ(งานปนู) 

                20,000     20,000 

(5) อุดหนุนโรงเรียนบา้น
ลานช้างทา่ว โครงการ
เล้ียงไกพ่นัธ์ุไขเ่พื่อ
อาหารกลางวนั 

                20,000     20,000 

 



วนัทีพ่มิพ์ : 31/7/2562  13:45:12 

   

หน้า : 18/18 

งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    แผนงาน 

  
  

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นนัทนาการ 

แผนงาน
สรา้งความ
เขม้แข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  

(6) อุดหนุนโรงเรียนบา้น
ลานไผ ่โครงการฝึก
อาชีพงานปูนเพื่อพฒันา
ทกัษะอาชีพ 

                20,000     20,000 

(7) อุดหนุนโรงเรียนบา้น
ลานไผ ่โครงการทูบีนมั
เบอร์วนั 

                5,000     5,000 

อุดหนุนทีท่ าการปกครอง
อ าเภอพรานกระตา่ย
โครงการขอรบัการ
สนบัสนุนการด าเนิน
โครงการจติอาสา 

  5,000                   5,000 

อุดหนุนทีท่ าการปกครอง
อ าเภอพรานกระตา่ย
โครงการขอรบัเงนิ
อุดหนุนจากองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่เพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์ปฏบิตักิารรว่มใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ 
อ าเภอพรานกระตา่ย 
จงัหวดัก าแพงเพชร 

                    25,000 25,000 

อุดหนุนทีท่ าการปกครอง
อ าเภอพรานกระตา่ย
โครงการจดังานประเพณี
สารทไทยกลว้ยไขแ่ละ
ของดีเมืองก าแพงเพชร 

      40,000               40,000 

รวม 9,243,890 73,000 3,566,700 248,000 30,450 1,799,630 389,760 398,690 6,460,130 243,390 10,786,260 33,239,900 

 


