
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอ หัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 105,350,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 18,392,040 บาท

งบบุคลากร รวม 11,988,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,958,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 556,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ  ดังนี้ 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือนละ 22,080 บาท 
    
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 2 ราย อัตราเดือน
ละ 12,140  บาท      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ดัง
นี้  
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือนละ 2,000 บาท  
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 2 ราย อัตราเดือน
ละ 2,000  บาท   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ และรองนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ ดังนี้ 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือนละ 2,000 บาท 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 2 ราย อัตราเดือน
ละ 2,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 95,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,116,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต.,รองประธานสภาอบต.และ
สมาชิกสภา อบต. ดังนี้     
- ประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 12,140 บาท จํานวน 12 เดือน รวม
เป็นเงิน 145,680 บาท   
- รองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,930 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 119,160 บาท   
- สมาชิกสภา อบต. จํานวน  30 ราย อัตราเดือนละ 7,920
  บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  2,851,200 บาท     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     

เงินค่าตอบแทนอื่น จํานวน 95,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,030,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,998,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 14  อัตรา    
จํานวน 4,998,960 บาท
- สํานักงานปลัด 13 อัตรา จํานวน 4,656,240 บาท     
- หน่วยตรวจสอบภายใน 1 อัตรา จํานวน 342,720  บาท      
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 296,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานักงานปลัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่ว
ไป หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นิติกร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,321,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   
   
จํานวน 16 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 140,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  

เงินอื่นๆ จํานวน 272,400 บาท
ตั้งไว้ 272,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หินเหล็กไฟ หัวหน้าสํานักปลัด และนิติกร ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป      
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งบดําเนินงาน รวม 6,403,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 943,560 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 548,560 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสํานักงานปลัด ตั้งไว้ 500,000
 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ  
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ของหน่วยตรวจสอบภาย
ใน ตั้งไว้ 28,560 บาท
(3) ค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัด
เลือก กรรมการสอบวินัย หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง สํานักงานปลัด ที่ได้รับอนุมัติให้ปฎิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท         
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล (หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 5,000 บาท
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ของสํานักงานปลัด ตาม
สิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
.2559 ประกอบหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป          

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ของ
สํานักงานปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป 

ค่าใช้สอย รวม 3,800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (หน่วยตรวจสอบภายใน) จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
    (1) ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ทางวิทยุ,โทรทัศน์,หรือสิ่งตีพิมพ์
ต่างๆ วีดีทัศน์ ฯลฯ      
    (2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน อบต.หินเหล็กไฟ    
    (3) ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น กิจกรรมของ อบต
. กิจกรรมปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเทิด
พระเกียรติฯ การเผยแพร่ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การรณรงค์แก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุ  
ในช่วงเทศกาล กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ         
    (4) ค่าจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ     
    (5) ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์รายเดือน และค่าจดทะเบียนโด
เมนเนมรายปี ของ อบต.หินเหล็กไฟ 
    (6) ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงาน 
    (7) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
(1) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการคณะ
อนุกรรมการ ตั้งไว้ 80,000 บาท โดยเบิกจ่ายตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 70,000  บาท  
ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้เงินสะสม เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้
อุทิศให้ ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2561 มียอดรับจริง  
75,807,291.97  x  1/100 = 758,029 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชน และบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นํา พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป     
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
◌้    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
    3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติตามวาระและในโอกาส
ต่าง ๆ 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ฯลฯ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดัง
นี้                                                           
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565    

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการวันสําคัญของทางราชการ เช่น วันปิยะ
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ การอํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่เข้าร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งจ่ายเป็น
ค่า พวงมาลา ช่อดอกไม้  ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ สําหรับร่วมพิธีการ
ที่สําคัญของทางราชการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นตามวาระและโอกาส
ต่างๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน่วยตรวจสอบภายใน ) จํานวน 30,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็ก
ไฟ

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา
อบต.หินเหล็กไฟ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งว่างและกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประขาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือก
ตั้ง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่า
ของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ สําหรับการจัดทํา
โครงการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้
    1.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
    3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
อบต.หินเหล็กไฟ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
◌้    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
    3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565    
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
◌้    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
    3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
◌้    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
    3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 
    (1) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ของสํานักงานปลัด ตั้งไว้ 70,000 บาท เช่น รถยนต์ส่วน
กลาง ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน กฉ 5091 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
พิมพ์สําเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรศัพท์ ตู้ โต๊ะฯลฯ   
    (2) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบลูกข่ายของเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ชุดแม่ข่ายเครื่อง
ส่งวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF – FM ชุดลูกข่ายของ
เสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสํานักงาน
ปลัด ตั้งไว้ 300,000 บาท   
    (3) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 5,000 บาท  
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     
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ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการใช้งานสํานักงานต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นํ้าดื่ม  ธงชาติ ธง
สัญลักษณ์ วารสาร นิตยสารรายสัปดาห์/รายเดือน หนังสือท้องถิ่น
ไทย หนังสือทางวิชาการ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงาทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก 
นํ้ายาขัดพื้น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    
  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จําเป็นในการใช้งาน  เช่น ค้อน คีม จอบ สิ่ว
เลื่อย เสียม นํ้ามันทาไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่จําเป็นในการใช้งานรถยนต์
ส่วนกลาง ของสํานักงานปลัด  เช่น ไขควง ประแจ ถังนํ้ามัน ไฟหน้า หม้อ
นํ้า กุญแจเลื่อน คีมล็อค แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง และรถ
จักรยานยนต์ ของสํานักงานปลัด เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เครื่อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ดังนี้
    (1) สํานักงานปลัด ตั้งไว้ 50,000 บาท
    (2) หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งไว้ 10,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป       

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุ เช่น มิเตอร์
นํ้า-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิดแก๊ส-ปิดแก๊ส ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,010,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล กิจการ
ประปาเสียงไร้สาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง รวมทั้งที่อื่นๆ ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป     

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 15,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาพร้อมค่าบริการ ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค
สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป      

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การ์ด และค่าสื่อสาร
อื่นๆอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สายเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
ทั้งการจัดทําระบบเครือข่ายภายใน ฯลฯ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป     

งานบริหารงานคลัง รวม 5,125,080 บาท
งบบุคลากร รวม 3,462,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,462,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ของกองคลัง จํานวน 8
 อัตรา
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด ให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,021,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ของกองคลัง จํานวน 8 อัตรา
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด ให้แก่พนักงานจ้าง ของกองคลัง ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง    

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกองคลัง ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     
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งบดําเนินงาน รวม 1,663,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 898,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 665,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    1) ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จํานวน 265,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ของกองคลังตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้ถือเป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
    2) ประเภทค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 จํานวน 400,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคล
หรือคณะกรรมการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ เบิกเงิoตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการ ที่ มท
 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
 -  ค่าจ้างถ่ายเอกสารหรือค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 -  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร
 -  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์กําหนดการชําระภาษี 
 -  ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จําเป็น
 -  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  11:31:37 หน้า : 10/66



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก
สร้าง ตามที่กฏหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าคัดสําเนา ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการในการสํารวจภาคสนาม เขียนแผนที่
แม่บท เขียนและปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการอบรม เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์
สิน พ.ศ.2550
    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565     

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    2.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
    3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 120,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และรถ
จักรยานยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง    

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ สมุดบัญชีและแบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 สําหรับรถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ส่วน
กลางของกองคลัง ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
และรถจักรยานยนต์ส่วนกลางของกองคลัง ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ/หรืออื่นๆ ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นบริการจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,000,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช่้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดราชการ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
   (1) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 2 อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน ตั้งไว้ 216,000 บาท
   (2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งไว้ 84,000 บาท เช่น ค่าจ้างเหมาทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ยาเสพติด การเผาป่า การเผา
ในที่โล่ง ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มถ่ายเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้า
หน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน   
    ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน     

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียก อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วมาอบรม
ทบทวนประจําเดือนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
    ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน      

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้า
หน้าที่ประจําศูนย์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
หนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
    ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน   

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ  สายอากาศ
หรือเสาอากาศ  สําหรับวิทยุ เครื่องสัญญาณเตือนภัยฯลฯ ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน      

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง ยี่ห้อมิตซูบิซิ เลข
ทะเบียน บค 8051 รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว เช่น ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ให้แก่รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย     

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ปฏิบัติงาน อป
พร.
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  
เช่น  เทศกาลปีใหม่    เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการ/จุดตรวจร่วมในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
    ตามหนังสือสั่งการดั่งนี้
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.4
/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถนํ้าอเนกประสงค์ รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ บค-8051 และรถ
กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว บน-9916 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     

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

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงรถนํ้าเอนกประสงค์ หมายเลข
ทะเบียน -1358 และรถนํ้าอเนกประสงค์คันสีส้ม ฯลฯ เพื่อช่วยในการแจก
จ่ายนํ้าให้แก่ประชาชนในช่วงภัยแล้งหรือประสบปัญหาขาดแคลนนํ้า รวม
ทั้งไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,919,460 บาท

งบบุคลากร รวม 4,166,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,166,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,060,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล เงินเดือนสําหรับข้า
ราชการครู  ของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 8 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิให้กับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,862,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 15 อัตรา ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 1,625,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ของ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
   (1) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  
 - ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป 
 - ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จําเป็น
 - ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ
 เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้ายโรอัพ ธง
ญี่ปุ่น ป้ายต่าง ๆ เป็นต้น 
 - ค่าจ้างเหมาจัดทํา/ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาปูกระเบื้องบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
โบสถ์ ,จ้างเหมาจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก, จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องบริเวณด้านหน้าและด้านหลังห้อง
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง,จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดพร้อมเหล็ก
ดัดอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า,จ้างเหมาปูพื้นยางสนามเด็ก
เล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
 - ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารของกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด เช่น แผนการจัดประสบการณ์ เป็นต้น 
 - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อเชฟโรเลต เลขทะเบียน บพ
 3056 ,เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด จาน ชามช้อน แก้ว
นํ้า ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น แปรงทาสี สีนํา◌้มัน ไม้ เสื่อ
นํา◌้มัน อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ทราย ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อเซฟโรเลต เลขทะเบียน บพ
-3056 เช่น ยาง แบตเตอรี่ฯลฯปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อเชฟโรเลต เลข
ทะเบียน บพ 3056 เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่องฯลฯปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น เมมโมรี่การ์ด
 ขาตั้งกล้อง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้นํ้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการติดตั้งและค่า
บริการระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งการจัดทําระบบ
เครือข่ายภายใน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งบลงทุน รวม 128,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏ ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานงบประมาณสํานักงบประมาณ)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40
 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า 
   1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล แบบ Smart TV
   2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ ขั้นตํ่า 32 นิ้ว
   3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
   4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
   5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
   6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
   7) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานงบประมาณสํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,212,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,262,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,437,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียม
ความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงิน
หรือของรางวัลสําหรับการแข่งขัน เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านให้
กับประชาชน ให้มีที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน สามารถเข้าถึงหนังสือได้
ง่าย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงสร้างโอกาสการเข้าถึง
หนังสือของประชาชน เช่น ป้ายที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ป้าย
ประชาสัมพันธ์รับบริจาคหนังสือ จัดซื้อชั้นวางหนังสือ เป็นต้น ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
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โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หินเหล็กไฟให้เกิดการเรียนรู้และให้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตาม
วัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่ง
เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ตําบลหินเหล็ก
ไฟ เช่น ค่าป้ายศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
เรียนรู้ เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมด้านเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม    

โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา
สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม       
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากร
ทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดู
งาน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ 
DSPM

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM เช่น ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  11:31:37 หน้า : 20/66



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,269,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หินเหล็กไฟ จํานวน 6 ศูนย์ อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 260
 วัน จํานวน 1,412,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 6 ศูนย์ จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5
 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 527,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าหนังสือ
เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) จํานวน 50,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) จํานวน 50,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่าเครื่องแบบนัก
เรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) จํานวน 80,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) จํานวน 100,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน 50,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
   - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
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ค่าวัสดุ รวม 2,825,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,825,000 บาท

   (1) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,280,000 บาท
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ,  โรงเรียน
บ้านหนองตะเภา,โรงเรียนบ้านหนองคร้า,โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรียน
บ้านหนองเหียง,โรงเรียนอนุบาลหัวหิน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่นักเรียน เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 – ปีที่ 6
 จํานวน 260 วัน ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
   (2) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ จํานวน 6 แห่ง จํานวน 545,000 บาท
         - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 6
 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ตะเภา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ซอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน เป็นเวลา 260 วัน ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 4,950,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,950,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน

จํานวน 4,950,000 บาท

   (1) อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน ตั้ง
ไว้ 4,950,000 บาท คือ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์,โรงเรียนบ้านหนอง
ตะเภา,โรงเรียนบ้านหนองคร้า,โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรียนบ้านหนอง
เหียง,โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 6 โรงเรียน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,943,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,231,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,231,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,189,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อมจํานวน 4 อัตรา ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้กับผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข     

งบดําเนินงาน รวม 1,353,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 623,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 438,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
   1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ตั้ง
ไว้ 294,000 บาท สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้อง
ถิ่นให้ถือเป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
   2) เงินค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 คน คน
ละ 6,000 บาท ต่อเดือน 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ
. 2562                                                                             
    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 185,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    
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ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
   1.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ
   2.ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง  ค่าบริการ  ค่าตรวจวิเคราะห์  ค่าสํารวจ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
   3.ค่าเช่าทรัพย์สินในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ด้านสาธารณ
สุข เช่น  เต็นท์ , โต๊ะ,  เก้าอี้  ฯลฯ  
   4.ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ , โทรทัศน์ ,โรง
มหรสพ,รถแห่ หรือสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
   5.ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับต่างๆ ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เช่น ภาพพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์  ป้ายไวนิล พลาสติก  PVC 
เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ 
   6.ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
และเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นของอาสา
สมัครสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์เก็บขยะ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นํ้าดื่ม ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก นํ้ายาล้าง
ห้องนํ้า แปรง เข่ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์  เช่น เวชภัณฑ์ยา ชุดทําแผล ถุงมือ นํ้ายาต่าง ๆ หูฟัง เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดพกพา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  11:31:37 หน้า : 24/66



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

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สําหรับอาคารสํานักงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข       

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการติดตั้ง และค่า
บริการระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรวมทั้งค่าจัดทําระบบเครือข่ายภาย
ใน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
   

งบลงทุน รวม 39,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นละอองฝอย ULV จํานวน 39,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ชนิดใช้แบตเตอรี่ จํานวน 1
  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
   1) แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้  
   2) ความจุถังนํ้ายา 5 ลิตร
   3) ระบบพ่นละอองฝอย  ขนาดละอองฝอย 30-50 ไมครอน     
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข  

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดทําโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ละ 20,000 บาท ( 3 โครงการ/หมู่บ้าน) จํานวน 16 หมู่บ้าน

จํานวน 320,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทําโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข จํานวน 16 หมู่บ้าน ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565      

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,119,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,436,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,436,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 927,000 บาท

เพื่อเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล กองสวัสดิการและ
สังคม จํานวน 3 อัตรา ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 446,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป กองสวัสดิการและสังคม จํานวน 3 อัตรา ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป กองสวัสดิการและสังคม ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     

งบดําเนินงาน รวม 683,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 113,000 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โบนัส) แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง กองสวัสดิการและสังคม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ถือ
เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง กองสวัสดิการและสังคม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติเช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น
กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุดบัญชีและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ของกอง
สวัสดิการและสังคม ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลางของกองสวัสดิการและ
สังคม ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบียน นข 2343 ของกองสวัสดิการและสังคม ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่อสื่อ
สาร อื่นๆ  เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,427,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,785,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,785,240 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,574,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 12 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 211,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 642,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 642,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น มีด แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก  ถุงดําใส่ขยะ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น ค้อน จอบ เสียม คีม ชะแลง ตะปู สี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานก่อสร้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์เก็บ
ขยะ เช่น ยาง แบตเตอรี่  ไขควง คีมหรือ กุญแจต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นของรถยนต์ส่วนกลาง รถ
ยนต์เก็บขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ( ULV)  
รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันหล่อลื่น จารบี แก๊สหรือก๊าซ  ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้า ถุงมือ เสื้อ เสื้อกันฝน กางเกง ผ้า เครื่อง
แบบ ฯลฯ เพื่อใช้สําหรับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,150,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานไฟฟ้ารายทางสาธารณะภายในตําบล ภายในสํานักงานอบต. และรอบ
บริเวณอบต. ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

งบเงินอุดหนุน รวม 950,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 950,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหัวหิน จํานวน 950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการเพิ่มขนาดหม้อแปลงและขยายเขตระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตําบล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน โดยมีรายการดังนี้ 
   1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยคุ้มครอง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนก
น้อย จํานวน 70,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยคุ้มครอง หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองนกน้อย ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ระยะทาง 200
 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 4 หน้า 1
   2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอย11 หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย
จํานวน 210,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอย11 หมู่ที่ 3 บ้านหนองนก
น้อย ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ระยะทาง 600 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 5 หน้า 1.
   3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยหนองชักหวาย หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองซอ จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยหนองชักหวาย หมู่ที่ 6
 บ้านหนองซอ ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ระยะทาง 250
 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับที่ 10 หน้า 2
   4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยเขานิล หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง
จํานวน 120,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยเขานิล หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ  ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ระยะทาง 300
 เมตร  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 11 หน้า 3
   5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยเนินตาเตี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
เหียง จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยเนินตาเตี่ยม หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ระยะทาง 300
 เมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 12 หน้า 3
   6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยแป๊ะอ้วน แซ่กอ หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองเหียง จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยแป๊ะอ้วน แซ่กอ หมู่ที่ 7
 บ้านหนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ระยะทาง 300
 เมตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับที่ 13 หน้า 3
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   7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยศาลาโบราณ 2 หมู่ที่  9 บ้าน
ขอนทอง จํานวน 60,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยศาลาโบราณ 2 หมู่ที่ 7
 บ้านหนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ระยะทาง 172
 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 17 หน้า 4
   8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยแฉล้ม หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง
จํานวน 90,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยแฉล้ม หมู่ที่ 9 บ้านขอน
ทอง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ระยะทาง 261 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 18 หน้า 4
   9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านโชค
พัฒนา จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 13
 บ้านโชคพัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า ระยะทาง 200
 เมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 26 หน้า 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 1614 ลงวัน
ที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่องหารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งานสวนสาธารณะ รวม 413,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ่ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
สวนสาธารณะ  

งบลงทุน รวม 408,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 408,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา จํานวน 408,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ  และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 325 หน้า117
ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด 12.58410 ลองจิจูด 99.82181
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,730,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,730,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,730,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาจัดทําคอกขยะโครงเหล็ก จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําคอกขยะโครง
เหล็ก ขนาด 1.30x2.50x0.85 เมตร จํานวน 60 คอกๆ ละ 3,000
 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  
   เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ต่าง ๆ

จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ภายในตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินงานและให้แก่ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การประชุม หรือฝึกอบรม ฯลฯ  เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 850,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านน่าอยู่ ลดภาวะโลกร้อน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานจัดฝึก
อบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น ค่าเอกสาร คู่มือ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 
   -เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานจัดฝึก
อบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น ค่าเอกสาร คู่มือ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ และเตรียม
ความพร้อมการแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานจัดฝึก
อบรม ประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น ค่าเอกสาร คู่มือ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องเขียน อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหิน
เหล็กไฟ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
และอื่น ๆ ที่จําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
จําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดของโครงการ ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ
.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    5.หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว
 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
    6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม    
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพศิลปกรรม 
หลักสูตร กัดกระจกเป็นลวดลายต่าง ๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพ
ศิลปกรรม หลักสูตร กัดกระจกเป็นลวดลายต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
 
และอื่น ๆ ที่จําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง    
และจําเป็นในการดําเนินงานตามรายละเอียดในโครงการ ปรากฏในแผน
งาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน       
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 
    2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้อุตสาหกรรมในครอบ
ครัว หลักสูตร ทําเสื้อยืดผ้าบาติก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้อุตสาหกรรม
ในครอบครัว หลักสูตรทพเสื้อยืดผ้าบาติก โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
และอื่น ๆ ที่จําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง    
และจําเป็นในการดําเนินงานตามรายละเอียดในโครงการ ปรากฏในแผน
งาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน       
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 
    2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพบริการ"หลักสูตร ช่างตัดผม
สุภาพบุรุษ(ตัดผมนักเรียนทรงพื้นฐาน)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพบริการ หลักสูตร
ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงานตามรายละเอียดใน
โครงการ ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน       
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 
    2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตําบล
หินเหล็กไฟ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ที่จําเป็นแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตาม
รายละเอียดของโครงการ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 
    2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565    
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการใน
ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็กไฟ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายใน
ศูนย์ฯ ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน    
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 
    2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม   

โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพ
สําหรับสําหรับผู้สูงอายุ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่ง
เสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุในตําบลหินเหล็ก
ไฟ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่า
ที่พัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ที่จําเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงานตามรายละเอียดในโครงการ         
 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน         
   - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้                  
    1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ" จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ
ในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ที่จําเป็นแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตาม
รายละเอียดของโครงการ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 
    2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคนและสังคม

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหัวหิน โครงการส่งเสริมนวัตกรรมจาก
ผลิตผลในพื้นที่อําเภอหัวหิน

จํานวน 50,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเด็กและเยาวชนเข้าแข่ง
ขัน  เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ค่าเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน  เช่น ค่าเช่าหรือค่าเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายทีม
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าพิธีเปิด-ปิด
การแข่งขันกีฬา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา เป็น
ต้น ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลซึ่งช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับ
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 25,000 บาท เช่น ค่าตอบแทนครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาข
บูชา                 วันอาสาฬหบูชา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญทางศาสนาหรือ
ประเพณีที่สําคัญ หรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พุทธศาสนา เช่น วันวิสาข
บูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชาฯลฯ ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น  ค่าจัดทําโล่หรือประกาศเกียรติคุณ ค่า
แผ่นพับเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าการจัด
ทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
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โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทย จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ วันสําคัญทางประเพณีไทยต่าง ๆ  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์รดนํ้าดํา
หัวผู้สูงอายุและสรงนํ้าพระ เงินหรือของรางวัลในการแข่งขัน/การ
ประกวด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน เช่น ค่าเครื่องเสียง เต็นท์ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ค่าเครื่องเสียง ค่าประดับไฟ ฯลฯ ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของงองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฎในแผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม งานวิชาการส่งเสริมการท่องเที่ยว       

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,634,280 บาท

งบบุคลากร รวม 2,270,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,270,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,602,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล กอง
ช่าง จํานวน 6 อัตรา ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล กองช่าง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่าย
ก่อสร้าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 437,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปกองช่าง จํานวน 3 อัตรา ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปกองช่าง จํานวน 3 อัตรา ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการกองช่าง ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน รวม 1,364,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 226,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป กองช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล กองช่าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลกอง
ช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการโยธา 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น               
   - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
   - ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์
   - ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของกองช่าง
   - ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พักค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง กอง
ช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและการโยธา
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักหมุดที่ดิน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบหลักหมุดรังวัดที่ดินค่าหมุด
ที่ดิน ค่าเจ้าหน้าที่รังวัด และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน เป็นต้น
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กองช่างเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติเช่น รถยนต์ส่วนกลางรถกระเช้าไฟฟ้า เครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศฯลฯปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ รวม 548,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆเช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
แฟ้มฯลฯ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
กองช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หมึก แผ่นดิสก์โปรแกรมและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุอื่น จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป บรรจุถุงๆละ 20 กิโลกรัม ลูกรัง
และหินคลุกในการซ่อมแซมถนน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการติดตั้งและค่า
บริการระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรวมทั้งการจัดทําระบบ
เครือข่ายภายใน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 25,056,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักร เช่น รถแบ็คโฮ รถไถ ในการซ่อมแซม
ถนน หรือ ขุดลอก เป็นต้น ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน รวม 24,856,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 24,856,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ จํานวน 1,456,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้าน
ตอเกตุ ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 546.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,184 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 248 หน้า 86
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59841  ลองจิจูด 99.84304    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.59647  ลองจิจูด 99.83882

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา

จํานวน 673,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองตาแววพัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 250.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  และติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับ
ที่ 322 หน้า 116
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58144   ลองจิจูด 99.81952    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.58163   ลองจิจูด 99.81722

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใจรื่น หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ
ดํา

จํานวน 261,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใจรื่น หมู่ที่ 8
 บ้านหนองเสือดํา ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับ
ที่189 หน้า 65
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60827   ลองจิจูด 99.80036   
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.60832   ลองจิจูด 99.80128
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ซอ

จํานวน 1,013,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6
 บ้านหนองซอ ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 309.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,545 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับ
ที่ 134 หน้า 46
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59451   ลองจิจูด 99.82028
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.59231   ลองจิจูด 99.82127

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองขอนเหนือ

จํานวน 1,997,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมู่
ที่15 บ้านหนองขอนเหนือ ตําบลหินเหล็กไฟ (ช่วงที่ 1) ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 632 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50
 เมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 477.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,385 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 308 หน้า 109
(ช่วงที่ 1)
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56817   ลองจิจูด 99.91365 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.56741   ลองจิจูด 99.91277
(ช่วงที่ 2)
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56550   ลองจิจูด 99.90834 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.56524   ลองจิจูด 99.90436   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหวาน หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
นกน้อย

จํานวน 335,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหวาน หมู่ที่ 3
 บ้านหนองนกน้อย ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 520.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร  และติด
ตั้งป้ายโครงการจํานวน 1ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับ
ที่  57  หน้า 22
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58379   ลองจิจูด 99.86340
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.58483   ลองจิจูด 99.86283 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2 บ้านวัง
โบสถ์

จํานวน 212,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2
 บ้านวังโบสถ์ ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 325 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับ
ที่ 37 หน้า 14
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ   ละติจูด 12.59051  ลองจิจูด 99.87477
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ    ละติจูด 12.59051  ลองจิจูด 99.87408

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปูนจีน หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
ขอน

จํานวน 589,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปูนจีน หมู่ที่ 1
 บ้านหนองขอน ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 892 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 13
 หน้า 5
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ   ละติจูด 12.59616  ลองจิจูด 99.88771
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ    ละติจูด 12.59657  ลองจิจูด 99.88908

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ 2 หมู่ที่ 13 บ้าน
โชคพัฒนา

จํานวน 587,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ 2
 หมู่ที่13 บ้านโชคพัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –
 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  ลําดับที่ 277 หน้า 99
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57508   ลองจิจูด 99.83435   
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.57304   ลองจิจูด 99.83428

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 บ้าน
โชคพัฒนา

จํานวน 273,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ หมู่
ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ระยะทาง 84.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –
 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 278 หน้า 99
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57477  ลองจิจูด 99.83263    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.57475  ลองจิจูด 99.83182
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยสว่าง (ต้นไทร) หมู่ที่ 2 
บ้านวังโบสถ์

จํานวน 706,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยสว่าง (ต้น
ไทร) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30
 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  ลําดับที่ 36 หน้า 14
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ   ละติจูด 12.58849  ลองจิจูด 99.87961
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ    ละติจูด 12.58822  ลองจิจูด 99.88208

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิมพ์ทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
ขอน

จํานวน 447,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิมพ์ทอง หมู่ที่ 1
 บ้านหนองขอน ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะ
ทาง 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 693 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับ
ที่ 12 หน้า 4
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ   ละติจูด 12.57429  ลองจิจูด 99.89979
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ    ละติจูด 12.57249  ลองจิจูด 99.89952

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรนํ้าหนึ่ง2- เพชรนํ้า
หนึ่ง1 หมู่ที่ 9                         บ้านขอนทอง

จํานวน 1,403,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรนํ้าหนึ่ง2
 - เพชรนํ้าหนึ่ง1 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 526.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,104 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 213 หน้า 75
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  ละติจูด 12.56186   ลองจิจูด 99.87420   
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ   ละติจูด 12.56180   ลองจิจูด 99.87376

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยกย่อง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ จํานวน 581,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยกย่อง หมู่ที่ 2
 บ้านวังโบสถ์ ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 880 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 35 หน้า13
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ   ละติจูด 12.58646  ลองจิจูด 99.87499
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ    ละติจูด 12.58653  ลองจิจูด 99.87337

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  11:31:37 หน้า : 45/66



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 บ้านโชค
พัฒนา

จํานวน 249,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ที่ 13
 บ้านโชคพัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะ
ทาง 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 374.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 272 หน้า96
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57908   ลองจิจูด 99.83806    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.57892   ลองจิจูด 99.83903

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 บ้านหนอง
สมอ

จํานวน 1,898,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่14
 บ้านหนองสมอ ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 581.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 2,943 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับ
ที่ 292  หน้า 104
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58849  ลองจิจูด 99.90496 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 1258860   ลองจิจูด 99.90601

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองคร้า

จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ
พัฒนา (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ตําบลหินเหล็ก
ไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 129.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 117  หน้า 42
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.62965   ลองจิจูด 99.81940
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.62970   ลองจิจูด 99.81823

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองซอ

จํานวน 387,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 
6 บ้านหนองซอ ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 590 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับ
ที่ 134 หน้า 46
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57461   ลองจิจูด 99.82622
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.57354   ลองจิจูด 99.82616

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  11:31:37 หน้า : 46/66



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์3 หมู่ที่ 9 บ้านขอน
ทอง

จํานวน 515,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์3 หมู่
ที่ 9  บ้านขอนทอง ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะ
ทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับ
ที่ 216 หน้า 76
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56137  ลองจิจูด 99.89130 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด  12.56091  ลองจิจูด 99.88946

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบถนนบายพาส หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตะเภา

จํานวน 643,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบถนนบาย
พาส  หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20
 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน  ลําดับที่ 91 หน้า 32 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57308   ลองจิจูด 99.86200
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.57431   ลองจิจูด 99.86293 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม – หนองนกน้อย 
หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม – 
หนองนกน้อย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ตําบลหิน
เหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 457.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,285 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 262 หน้า 93
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61853   ลองจิจูด 99.85396   
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.61460   ลองจิจูด 99.85358

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตา
แววพัฒนา

จํานวน 281,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 321 หน้า 115
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57744   ลองจิจูด 99.81978   
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.57754   ลองจิจูด 99.81880

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  11:31:38 หน้า : 47/66



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองคร้า

จํานวน 744,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 หมู่
ที่ 5 บ้านหนองคร้า ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 281.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,124 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 118 หน้า 42
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61667   ลองจิจูด 99.83345
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.61627   ลองจิจูด 99.83593 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่เจริญ หมู่ที่ 13 บ้านโชค
พัฒนา

จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่เจริญ หมู่
ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะ
ทาง 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 444.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร และติด
ตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับ
ที่ 275 หน้า 98
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57948   ลองจิจูด 99.82850    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.57898   ลองจิจูด 99.82928

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสําราญรักษ์ (ต่อจากโครงการ
เดิม) 
หมู่ 8 บ้านหนองเสือดํา

จํานวน 683,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสําราญรักษ์ (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดํา ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 204.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 186  หน้า 64
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.62088  ลองจิจูด 99.80854
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.60241  ลองจิจูด 99.80672

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป่าสน หมู่ที่ 10 
บ้านหนองขอนใต้

จํานวน 798,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป่า
สน หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ระยะทาง 506.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,530 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 237 หน้า 83
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56668  ลองจิจูด 99.88922    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.57046  ลองจิจูด 99.88700
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่แลนด์ 2 (ต่อจาก
โครงการ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดํา

จํานวน 439,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่
แลนด์2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดํา ตําบลหินเหล็ก
ไฟ  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร  และติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ  สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับที่ 185 หน้า 63
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59071   ลองจิจูด 99.79842
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.59127   ลองจิจูด 99.79589

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย4 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ จํานวน 43,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 4 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ ตําบล
หินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 244 หน้า 85
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.60702   ลองจิจูด 99.82665 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.60486   ลองจิจูด 99.82629

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นยาง  หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย จํานวน 1,085,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นยาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนก
น้อย ตําบลหินเหล็กไฟ ช่วงที่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะ
ทาง 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ระยะทาง 1,540.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร  พร้อมปรับเกรด
บดอัด และวางท่อระบายนํ้า คสล.ขนาด ? 0.60 เมตร จํานวน 2 จุด 12
 ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 56  หน้า 14
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58939   ลองจิจูด 99.85702   
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.59977   ลองจิจูด 99.84402

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดํา จํานวน 115,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 8บ้านหนอง
เสือดํา                                                                          ตําบลหิน
เหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 473.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัด  และติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 188 หน้า 65
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59772   ลองจิจูด 99.80501  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.59349   ลองจิจูด 99.80590
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอยปาริฉัตร หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ

จํานวน 1,219,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก ซอยปาริฉัตรหมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ ตําบลหินเหล็ก
ไฟ ขนาดปากภายในกว้าง 0.30 เมตร ความลึกท้องเฉลี่ย 0.45 เมตรรวม
ความยาวไม่น้อยกว่า 293.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 279 หน้า 104
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57504  ลองจิจูด 99.91361     
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 12.57754   ลองจิจูด 99.91318

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยต้นไทร 1 หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
ขอนเหนือ

จํานวน 542,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยต้นไทร 1 หมู่
ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ตําบลหินเหล็กไฟ วางท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิด คสล. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับ
ที่ 308 หน้า 109
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57150   ลองจิจูด 99.90673 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.57245   ลองจิจูด 99.90667   

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยทรัพย์พี่น้อง หมู่ที่ 14 บ้าน
หนองสมอ

จํานวน 186,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยทรัพย์พี่
น้อง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ ตําบลหินเหล็กไฟ วางท่อระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ? 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล.รวมความ
ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 290 หน้า 104
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57412   ลองจิจูด 99.90670   
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57437   ลองจิจูด 99.90561
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอยศาลา หมู่
ที่ 9  บ้านขอนทอง

จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อ
พัก ซอยศาลา  หมู่ที่ 9  บ้านขอนทอง  ตําบลหินเหล็กไฟ รวมความยาวไม่
น้อยกว่า 134.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 212  หน้า 74
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.55896   ลองจิจูด 99.89471   
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.55825   ลองจิจูด 99.89398

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอยมัชวงศ์ 
หมู่ที่ 10  บ้านหนองขอนใต้

จํานวน 702,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อ
พัก ซอยมัชวงศ์  หมู่ที่ 10  บ้านหนองขอนใต้  ตําบลหินเหล็กไฟ รวม
ความยาวไม่น้อยกว่า 275.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้ายสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็ก
ไฟ  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 235 หน้า 82
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57480   ลองจิจูด 99.88143   
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.57585   ลองจิจูด 99.88003

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านมอญ หมู่ที่ 1 
บ้านหนองขอน

จํานวน 765,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้าน
มอญ หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน ตําบลหินเหล็กไฟ โดยทําการปูยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 640.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200
 ตารางเมตร  และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 14 หน้า 5
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59435   ลองจิจูด 99.88853
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.59127   ลองจิจูด 99.89025
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทียน หมู่ที่ 16  บ้านหนองตาแวว
พัฒนา

จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทียน หมู่ที่ 16 บ้านหนอง
ตาแววพัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 910.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัด
เรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
หินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 324 หน้า 116
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57188   ลองจิจูด 99.82026    
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.57451   ลองจิจูด 99.81302

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาคนรักสุขภาพ และก่อสร้างห้องนํ้า 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า

จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาคนรักสุขภาพ และก่อ
สร้างห้องนํ้า หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ตําบลหินเหล็กไฟ  ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 15.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย สร้างตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพื้นฐาน  ลําดับที่ 119 หน้า 43
ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด 12.62913   ลองจิจูด 99.82077

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,399,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,111,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,111,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 530,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ของกองส่งเสริมการ
เกษตร จํานวน 2 อัตรา  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร                

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองส่งเสริมการ
เกษตร  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของกองส่ง
เสริมการเกษตร จํานวน 4 อัตรา  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองส่งเสริมการเกษตร ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

งบดําเนินงาน รวม 1,287,260 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,260 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 85,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ
กองส่งเสริมการเกษตร    ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของกองส่งเสริม
การเกษตร ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวัน
หยุดราชการ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมการเกษตร 

ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
   1.ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
   2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ สปอร์ต ภาพ
พิมพ์ แผ่นพับ สิ่งสิ่งพิมพ์ คู่มือบริการประชาชน
   3.ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร
   4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
   5.ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ดัดแปลงต่อเติมแก้ไข อาคาร  หรือวัสดุต่างๆใน
กองส่งเสริมการเกษตร
   6.ค่าเช่าทรัพยสิน อาทิ ค่าเช่าที่
   7.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน
   8.ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึด
แนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการแปลงเกษตรผสมผสาน
โดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3. หนังสือที่ ปข 0409/ว3218 ลงวันที่ 5 กันยายน 2548 เรื่องการส่ง
มอบการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในภารกิจ การกระจายพันธุ์
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพทางการ
เกษตร การศึกษาดูงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการจัดการ
ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน การศึกษาดูงาน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพรเพื่อการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการใช้
สมุนไพรเพื่อการเกษตร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการฝึก
อบรม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ด้านการเกษตร และวิถีพอเพียง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงานด้านการเกษตรและวิถีพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปนิธานศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายสําหรับค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาต่างๆ วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   3. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
   4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
   5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   6. ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการค่า
รักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2562
   7. หนังสือที่ มท.0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   8. หนังสือที่ มท. 0810.5/ว 351 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
   9. บันทึกความร่วมมือการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจขึ้นทะเบียนและทําบัตรประจําตัวสุนัข
และแมว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายสําหรับค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการฯ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร  
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   3. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
   4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
   5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   6. ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการค่า
รักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2562
   7. หนังสือที่ มท.0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   8. หนังสือที่ มท. 0810.5/ว 351 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
   9. บันทึกความร่วมมือการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการอบรมการจัดการศัตรู
พืชที่เหมาะสม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่  2
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการฝึก
อบรม/อบรม/สัมมนาของบุคลากรในกองส่งเสริมการเกษตร ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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โครงการผ่าตัดทําหมันสุนัข - แมวไม่มีเจ้าของ หรือสุนัข - แมวมีเจ้าของที่
ด้อยโอกาสภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ปี 2560-2563

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายสําหรับค่าจัดซื้อ ยาอื่นๆ และวัสดุอุปกรณ์ในการทําหมัน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ เพื่อควบคุมปริมาณ
สุนัข-แมวจรจัดในพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   3. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
   4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
   5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   6. ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการค่า
รักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2562
   7. หนังสือที่ มท.0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   8. หนังสือที่ มท. 0810.5/ว 351 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
   9. บันทึกความร่วมมือการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 234,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ถ่าน
ไฟฉาย ถ่านชาร์ต ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงขัดห้องนํ้า ไม้กวาด นํ้ายา
ล้างห้องนํ้า นํ้ายาขัดพื้น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ต่างๆ ในส่วนส่งเสริมการเกษตร เช่น สว่าน น๊อต ตะปู ลวดสลิง ฯลฯ
 ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบนํ้า รถ
ยนต์ เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดตรวจสอบคุณภาพดิน ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานของ
กองส่งเสริมการเกษตร อาทิ วัสดุเพาะชํา พันธุ์พืช อาหารสัตว์อุปกรณ์
ขยายพันธุ์พืช สปริงเกอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งขอเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เมมโมรี่การ์ด พู่กัน  และ
สี ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุหมวดอื่นๆ เพื่อใช้งานใน
กองส่งเสริมการเกษตร ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต การติดตั้งและค่าบริการ
ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งการจัดทําระบบเครือ
ข่ายภายใน ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่งนํ้าและป่าไม้  
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   4. หนังสือที่ มท 0810.60 / ว 2301 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560
 เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริประจําปี พ.ศ. 2560 และแผนการ
ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2561
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาต้นไม้ที่ดําเนินโครงการปลูก
ไปแล้วทั่วทุกพื้นที่ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้า
และป่าไม้ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า
สาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งนํ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผน
งานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   4. หนังสือที่ ปข 0023.13/ว1553 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจําปี 2561 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์นํ้า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการสวนสาธารณะ/สวน
หย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่ง
นํ้าและป่าไม้

 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) โดยดําเนินการภาย
ใต้ระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 ส่วนที่ 3  มาตรา 66 มาตรา 67  (1) (7)  มาตรา 69 และ มาตรา 69/1 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (13
) และ(27)  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 14 (ค)
4) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2548 หมวด 3 ข้อ 21 (2) 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 4 ข้อ 38 ข้อ 39 ข้อ 47 ข้อ 50 และข้อ 52
6) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 หมวด 6 มาตรา 55 (3)
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 13 ข้อ 32 
8) กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 
9) หนังสือที่ มท 0810.3/ว4095 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การ
ดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
10) หนังสือที่ มท 0810.6/ ว2132 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะที่ ๒
11) หนังสือที่ ปข 0023.13/ ว655 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง การ
ดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการสวนสาธารณะ/สวน
หย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่ง
นํ้าและป่าไม้ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   4. หนังสือที่ มท 0810.3/ว4095 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
   5. หนังสือที่ มท 0810.6/ ว2132 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะที่ 2
   6. หนังสือที่ ปข 0023.13/ ว655 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
 เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่งนํ้าและป่าไม้ 
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   4. หนังสือที่ มท 0810.6/ว3899 ลงวันที่ 29 พฤษศจิกายน 2561
 เรื่อง เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้า
ร่วมสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 3,287,800 บาท

งบลงทุน รวม 1,557,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,557,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อ
บาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา

จํานวน 846,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม
เหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซอย
พรสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตําบลหินเหล็กไฟ ขนาดความจุ 20
 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จม
ใต้นํ้า ขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC. พร้อมตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ ติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 2 หน้า 2
ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด 12.57513 ลองจิจูด 99.84989

โครงการก่อสร้างหอถังทรงลูกบอลและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อ
บาดาล ซอยเลียบบายพาส หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา

จํานวน 711,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างหอถังทรงลูกบอลพร้อมถังกรองสนิม
เหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซอยเลียบบาย
พาส หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา  ตําบลหินเหล็กไฟ ขนาดความจุ 12
 ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จม
ใต้นํ้า ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC. พร้อมตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ ติด
ตั้งป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 3 หน้า 3
ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด 12.57270  ลองจิจูด 99.86049

งบเงินอุดหนุน รวม 1,730,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 1,730,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี จํานวน 1,730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาและอุปกรณ์ภายในตําบลซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและอุปกรณ์ประปา ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา โดยมีรายการดังนี้ 
   1. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยสุขเปล่ง 1 หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
เหียง จํานวน 480,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยสุขเปล่ง1 หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2
 นิ้ว ระยะทาง 800 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับที่ 4 หน้า 3
   2. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยสุขเปล่ง 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
เหียง จํานวน 150,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยสุขเปล่ง 2 หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองเหียง  ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2
 นิ้ว ระยะทาง 300 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับที่ 7 หน้า 4
   3. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยบุญทวี หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
เหียง                                                                                              
 จํานวน 100,000 บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยบุญทวี หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2
 นิ้ว ระยะทาง 200 เมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 5
 หน้า 3
   4. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยตาลเดี่ยวพัฒนาซอย1 (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง จํานวน 150,000
 บาท                                                                  
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยตาลเดี่ยวพัฒนาซอย1
 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยาย
เขตประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 300 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 6 หน้า 4
   5. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยเขานิล หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
เหียง                                                                                              
     จํานวน 500,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยเขานิล หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2
 นิ้ว ระยะทาง 600 เมตร 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 8 หน้า 4
   6. โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยแจ่มใสพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองเหียง จํานวน 350,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยแจ่มใสพัฒนา หมู่ที่ 7
 บ้านหนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 300 เมตร ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการประปา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 9 หน้า 4
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   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว 1614 ลงวัน
ที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่องหารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,275,800 บาท

งบกลาง รวม 15,275,800 บาท
งบกลาง รวม 15,275,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 709,632 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดัง
นี้
    1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
    2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว
 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
    3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 97,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแก่พนักงานจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
   2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
   3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,820,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
เพื่อ
การจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง   

วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  11:31:38 หน้า : 65/66



เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,371,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการและทุพพลภาพ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลัก
เกณฑ์ทึ่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประมาณการเพิ่มเติม) ตาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ทําการวินิจฉัย
แล้ว และได้ดําเนินการขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่เกี่ยวข้อง

สํารองจ่าย จํานวน 1,052,796 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง      

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ โดยตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
   2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 
   3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 758,772 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท
.)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง    
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