




รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอ หัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 84,792,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 18,073,040 บาท

งบบุคลากร รวม 11,889,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,958,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 556,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายก/รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ดังนี้     
  - นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือน
ละ 22,080 บาท จํานวน 12 เดือน     
  - รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 2 ราย อัตรา
เดือนละ 12,140  บาท จํานวน 12 เดือน         
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ดังนี้  
   - นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือน
ละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน
  -รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 2 ราย อัตรา
เดือนละ 2,000  บาท จํานวน 12 เดือน 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวนตํา
บหินเหล็กไฟ และรองนายกองคการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
   - นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือน
ละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน
   - รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 2 ราย อัตรา
เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน    
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 95,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือน 7,920 บาท จํานวน 12 เดือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557    

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3,211,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา อบต.,รองประธานสภาอบต
.,สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ดัง
นี้     
   - ประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 12,140 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 145,680 บาท   
   - รองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,930
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 119,160 บาท   
   - สมาชิกสภา อบต. จํานวน 30 ราย อัตราเดือนละ 7,920
  บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  2,851,200 บาท    
   - เลขานุการสภา อบต. 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,920
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 95,040 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,930,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,176,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลหินเหล็กไฟ ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป 
  1. ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
  2. รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
  3. สํานักงานปลัด จํานวน 11  อัตรา     
  4. หนวยตรวจสอบภายใน 1 อัตรา         

เงินประจําตําแหนง จํานวน 296,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
  1.ปลัด อบต.       
  2.รองปลัด อบต.  
  3.หัวหน้าสํานักปลัด 
  4.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  5.หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน     
  6.นิติกร วช.  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,019,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป สํานักงานปลัด จํานวน 16 อัตรา จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สํานักงานปลัด จํานวน 16 อัตรา    
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เงินอื่นๆ จํานวน 272,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้กับ
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ      
2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
3.หัวหน้าสํานักปลัด  
4.นิติกร   

งบดําเนินงาน รวม 5,404,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 640,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการ เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559             

คาเชาบ้าน จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่จะได้
รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 และหนังสือที่ มท.0809.3/ว 4522 ลว
. 9 สิงหาคม 2559               

ค่าใช้สอย รวม 3,308,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ (หนวยตรวจสอบภายใน) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของหนวยตรวจสอบภายใน   
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    (1) คาจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพรทางวิทยุ,โทรทัศน,หรือสิ่ง
ตีพิมพตางๆ วีดีทัศน ฯลฯ   
    (2) คาถายเอกสาร เย็บเลม เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ แผน
พัฒนาท้องถิ่น หรือสิ่งพิมพอื่นๆ   
    (3) คาใช้จายในการเผยแพรผลการดําเนินงาน อบต.หินเหล็ก
ไฟ    
    (4) คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ เชน กิจกรรม
ของ อบต. กิจกรรมปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหา
กษัตริย กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ การเผยแพรให้ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การ
รณรงคแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุ  
ในชวงเทศกาล กิจกรรมสงเสริมด้านการทองเที่ยว ฯลฯ         
    (5) คาจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ     
    (6) คาใช้จายในการเชาพื้นที่เว็ปไซตรายเดือน และคาจด
ทะเบียนโดเมนเนมรายป ของ อบต.หินเหล็กไฟ 
    (7) คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงาน 
    (8) คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

   (1) ตั้งไว้ 80,000.00 บาท เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ   
   (2) ตั้งไว้ 70,000.00 บาท เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล  โดยให้ตั้งงบประมาณได้ไมเกินร้อยละ 1
 ของรายได้ปงบประมาณที่ผานมา ไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงิน
สะสม เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ดังนี้ ในปงบ
ประมาณ 2562 มียอดรับจริง 
100,033,604  x  1/100 = 1,000,036.04 บาท เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฏาคม 2548 เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(7) คาใช้จายในโครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร     
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผู้นําชุมชน และบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 100,000 บาท

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

    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 304
 ลําดับที่ 2     

คาใช้จายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติตาม
วาระและในโอกาสตางๆ  
เพื่อแสดงความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ  ฯลฯ
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คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดงานโครงการวันสําคัญของทางราชการ เชน วัน
ปยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ การอํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารวมงานรัฐพิธีและพระราช
พิธี ตางๆ รวมทั้งจายเป็นคา พวงมาลา ชอดอกไม้ คาพวง
มาลัย กระเช้าดอกไม้ สําหรับรวมพิธีการที่สําคัญของทางราชการ
รวมกับหนวยงานราชการอื่นตามวาระและโอกาสตางๆ  

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทาง ไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาฯลฯ ของผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ชวยผู้บริหารท้อง
ถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง  และผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้ปฏิบัติ
งาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ (หนวยตรวจสอบภายใน ) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป้นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน และใช้จายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (หนวยตรวจสอบภายใน) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาใช้จายในการเลือกตั้งนายก อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต
.หินเหล็กไฟ

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งนายก อบต.หินเหล็ก
ไฟ สมาชิกสภาอบต.หินเหล็กไฟ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา  กรณีแทนตําแหนงวางและ
กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม และกรณี
อื่นๆ) อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประขาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง โดย
จายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาใช้
จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ สําหรับการจัดทําโครงการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
   4) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/ว 582 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    
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คาใช้จายในโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของ อบต.หินเหล็กไฟ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ เชน คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คา
หนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 306
 ลําดับที่ 5      
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ

จํานวน 20,000 บาท

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

    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 304
 ลําดับที่ 1     
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เชน คา
วัสดุ อุปกรณ  เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาหนังสือ สําหรับผู้
เข้ารับการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 304
 ลําดับที่ 2  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 240,000 บาท

(1) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม
ครุภัณฑ เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติของสํานักงาน
ปลัด เชน รถยนตสวนกลางยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน กฉ
 5091 เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพสําเนา เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ      
(2) ตั้งไว้ 185,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมระบบลูกขายของเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติชุดแมขาย
เครื่องสงวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF – FM  
ชุดลูกขายของเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ฯลฯ ซึ่งอยูในความ
ดูแลของสํานักงานปลัด  
ตั้งไว้ 185,000 บาท   
(3) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติของ(หนวยตรวจสอบภายใน) ตั้งไว้ 5,000 บาท  

ค่าวัสดุ รวม 556,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการใช้งานสํานักงาน
ตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม  ธง
ชาติ ธงสัญลักษณ วารสาร หนังสือพิมพ   นิตยสารราย
สัปดาห/รายเดือน หนังสือท้องถิ่นไทย หนังสือทางวิชาการ ฯลฯ   
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เชนสายไฟ ปลั๊ก
ไฟ หลอดไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชา แปรง ไม้กวาด สบู ผง
ซักฟอก น้ํายาขัดพื้น ฯลฯ  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่จําเป็นในการใช้
งาน  เชน ค้อน คีม จอบ สิ่ว เลื่อย เสียม   
น้ํามันทาไม้ สี  ทินเนอร แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่จําเป็นในการใช้งานรถ
ยนตสวนกลาง  ยี่ห้ออีซูซุเลขทะเบียน กฉ
 5091 เชน ไขควง ประแจ ถังน้ํามัน ไฟหน้า หม้อน้ํา กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค แบตเตอรี่ ยางรถยนต ฯลฯ   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตสวนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ เลข
ทะเบียน กฉ 5091 เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

1.ตั้งไว้ 95,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ของสํานักงานปลัด)    
2.ตั้งไว้  5,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนดิสกโปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร (หนวยตรวจสอบภายใน)    

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายจายคา
วัสดุ เชน มิเตอรน้ําไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลว
เปดแกส-ปดแกส ฯลฯ   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 900,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 840,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล กิจการประปา    
เสียงไร้สาย รวมทั้งที่อื่นๆ ซึ่งอยูในความดูแลขององคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ   

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล   

วันที่พิมพ : 27/8/2563  22:30:38 หน้า : 14/77



คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย คาลงทะเบียน 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต การด และคา
สื่อสารอื่น ๆอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สายเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียมทั้งการจัดทําระบบเครือขาย ภายใน ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 780,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 780,000 บาท
อาคารตาง ๆ

กอสร้างห้องน้ํา-ส้วม อบต.หินเหล็กไฟ จํานวน 780,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างห้องน้ํา-ส้วม สําหรับประชาชนผู้มา
ติดตอราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต.หินเหล็กไฟ จํานวน 1
 หลัง ขนาด 5 x 8 เมตร ไมน้อยกวา 8 ห้อง กอสร้างตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร หน้า 45 ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 4,774,740 บาท
งบบุคลากร รวม 3,566,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,566,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,195,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ของกอง
คลัง จํานวน 9 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2557 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปราก
ฎในแผนอัตรากําลังสามป 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 45,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด ให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง จํานวน 2 อัตรา ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น
ได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับผู้อํานวยการกองคลัง      
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,052,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ของกอง
คลัง จํานวน 8 อัตรา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 139,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด ให้แกพนักงานจ้าง ของกองคลัง     

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกผู้อํานวยการกองคลัง    
งบดําเนินงาน รวม 1,208,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 348,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับ
การแตงตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือ ที่ กค.0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 16 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการ เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559    

คาเชาบ้าน จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 ประกอบหนังสือที่ มท.0809.3/ว
 4522 ลว. 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน     

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   -  คาจ้างถายเอกสารหรือคาเชาเครื่องถายเอกสาร 
   -  คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร
   -  คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธกําหนดการชําระภาษี 
   -  คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงที่จําเป็น
   -  คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาจ้างเหมาเจ้า
หน้าที่ คาจัดซื้อวัสดุ คาใช้จายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2550 และ
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใช้จายอื่น ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ปรับอากาศ และรถจักรยานยนตสวนกลาง เป็นต้น เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา
ดินสอ สมุดบัญชีและแบบพิมพตางๆ ใบเสร็จรับเงินประเภท
ตางๆ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี่ ฟลมกรองแสง ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สําหรับรถยนตสวน
กลางและรถจักรยานยนตสวนกลางของกองคลัง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สําหรับรถยนต
สวนกลางและรถจักรยานยนตสวนกลางของกองคลัง 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ
 หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร และ/หรือ
อื่นๆ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นบริการจัดสงไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาจัด
ซื้อดวงตราไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 712,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 712,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้
ปฏิบัติหน้าที่ ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ประกอบ
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวา
ด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2560 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการ เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559      
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ค่าใช้สอย รวม 362,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
(1) คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจําศูนย อปพร. องคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 2 อัตราๆละ 9,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 216,000 บาท    
(2) คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งไว้ 34,000 บาท เชน คาจ้างเหมา
ทําป้ายประชาสัมพันธ รณรงคป้องกันอุบัติเหตุ ยาเสพติด การเผา
ป่า การเผาในที่โลง คาจ้างเหมาเข้าเลมถายเอกสารสื่อประชา
สัมพันธในรูปแบบตางๆ ฯลฯ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการฝกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดอบรมฝกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้แกเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และผู้เกี่ยวข้อง
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน หน้า 325 ลําดับที่ 2 
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คาใช้จายในการจัดฝกอบรม อปพร จํานวน 12,000 บาท

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

โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ประจํา
ศูนย

จํานวน 60,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ ปลั๊ก
ไฟ  สายอากาศหรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ  เครื่องสัญญาณเตือน
ภัยฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณยานพาหนะและขนสง ยี่ห้อมิ
ตซูบิซิ เลขทะเบียน บค 8051 ยี่ห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข
 7462 รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ฯลฯ  เชน ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถกู้ภัย รถอีซูซุ หมาย
เลข 81-0424 รถยี่ห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข-7462 และรถมิตซู
บิชิ บค 8051  เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาสาธารณ
ภัยตางๆ  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ใช้ปฏิบัติ
งานสํานักงานและปฏิบัติงานนอกสนาม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในชวง
เทศกาลตางๆ  
เชน  เทศกาลปใหม    เทศกาลสงกรานต เป็นต้น

จํานวน 50,000 บาท

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

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ เชน คา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาหนังสือ สําหรับผู้เข้า
รับการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดัง
นี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367
 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
   5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
   6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน หน้า 1 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติเชน รถยนตยี่ห้อมิตซูบิชิ บค-8051 และรถกู้ภัย
เคลื่อนที่เร็ว บน-9916 ฯลฯ     
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถน้ําเอนกประสงค หมายเลข
ทะเบียน -1358 และรถน้ําอเนกประสงคคันสีส้ม ฯลฯ เพื่อชวยใน
การแจกจายน้ําให้แกประชาชนรวมทั้งไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในตําบล
หินเหล็กไฟ   

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,148,440 บาท

งบบุคลากร รวม 4,885,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,885,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,463,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
  1.เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 4 อัตรา 
  2.เงินเดือนสําหรับข้าราชการครู จํานวน 5 อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 45,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเพื่อจายเป็นคาเงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานสวนตําบล 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,091,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 243,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป 
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งบดําเนินงาน รวม 1,263,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 ประกอบกับหนังสือที่ มท.0809.3/ว
 4522 ลว. 9 สิงหาคม 2559  

ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
  - คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป/คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่จําเป็น
  - คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธ
ข้อมูลตาง ๆ เชน แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ป้ายโรอัพ ธงญี่ปุ่น ป้ายตาง ๆ เป็นต้น 
  - คาจ้างเหมาจัดทํา/ตอเติม/ปรับปรุง/ซอมแซม ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน คาจ้างเหมาปูกระเบื้อง,จ้างเหมาจัดทําบอรดประชา
สัมพันธข้อมูลขาวสาร,จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดพร้อมเหล็กดัด,จ้าง
เหมาปูพื้นยาง เป็นต้น 
  - คาจ้างเหมาบริการถายเอกสารของกองการศึกษาฯ และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เชน แผนการจัดประสบการณ เป็นต้น 
  - คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใช้จายอื่น ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ปรับอากาศ และรถจักรยานยนตสวนกลาง เป็นต้น เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 

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

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ตาง ๆ เชน ไม้กวาด จาน ชาม
ช้อน แก้วน้ํา ผงซักฟอก ฯลฯ 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอะไหลรถยนตสวนกลาง ยี่ห้อเซฟโรเลต เลข
ทะเบียน บพ-3056 เชน ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตสวนกลาง ยี่ห้อเชฟโร
เลต เลขทะเบียน บพ 3056 เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่องฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร แผนดิสก ฯลฯ 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 118,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้น้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหิน 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตการติดตั้ง
และคาบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง
การจัดทําระบบเครือขายภายใน 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,688,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,196,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,306,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันทักษะเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิoโครงการจัดการแขงขันทักษะ
เตรียมความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัย เชน คาป้ายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ เงินหรือของรางวัลสําหรับการแขงขัน เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 155 ลําดับ
ที่ 18
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โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการให้แกเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการให้แกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟให้เกิดการเรียนรู้และให้มีพัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัย เชน คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ เป็นต้น 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 152 ลําดับ
ที่ 13

โครงการจัดกิจกรรมอบรมสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมอบรม/สง
เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ เชน คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายใน
การฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 154 ลําดับ
ที่ 17

โครงการฝกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมด้านเสริม
สร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร เชน คาป้ายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายใน
การฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 158 ลําดับ
ที่ 26
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โครงการฝกอบรมเปดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเปดโลกการ
ศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน เชน คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการฝกอบรม เป็นต้น
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายใน
การฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 154 ลําดับ
ที่ 16      

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/และศึกษาดูงาน เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคา
อาหาร คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม เป็นต้น 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายใน
การฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 155 ลําดับ
ที่ 19                                       
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โครงการเฝ้าระวังและสงเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คูมือ 
DSPM

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมการเฝ้า
ระวังและสงเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คูมือ DSPM 
เชน คาวัสดุและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝก
อบรม เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายใน
การฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 156 ลําดับ
ที่ 22

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,220,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 6 ศูนย อัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 1,450,000บาท
  - เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 6 ศูนย จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) อัตราคนละ 1,700
 บาท/ป จํานวน 500,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเป็นคาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) จํานวน 40,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเป็นคาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป จัดสรร
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สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) จํานวน 40,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) จํานวน 60,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) จํานวน 80,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท 
  - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
  - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 147 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 2,890,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,890,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
  (1) จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แกเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,300,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวัง
โบสถ ,  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรียนบ้านหนอง
คร้า,โรงเรียนบ้านหนองซอ,โรงเรียนบ้านหนองเหียง,โรงเรียน
อนุบาลหัวหิน เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกนัก
เรียน เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ปที่ 1 – ปที่ 6
 จํานวน 260 วัน 
  (2) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ จํานวน 6 แหง จํานวน 590,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ จํานวน 6 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
คร้า,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเหียง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน เป็นเวลา 260
 วัน 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 152 ลําดับ
ที่ 12

งบลงทุน รวม 542,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 542,300 บาท
อาคารตาง ๆ

กอสร้างอาคารเก็บของศูนยพัฒนาเด็กกเล็กอนุบาลหัวหิน จํานวน 275,500 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างอาคารเก็บของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร กอสร้างตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการ 1 ป้าย
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 3 ลําดับที่ 7
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการตอเติมหลังคากันสาด พร้อมงานเทพื้นลาน คสล. บริเวณ
ด้านหน้าอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา

จํานวน 266,800 บาท

เพื่อจายเป็นคางานตอเติมหลังคา ขนาด 151.95 ตารางเมตร งาน
เทพื้นลานคสล.พื้นที่รวมไมน้อยกวา 63.5 ตารางเมตร กอสร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร
ด้านการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 5 ลําดับที่ 1 

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

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน

จํานวน 4,950,000 บาท

  (1) อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6
 โรงเรียน ตั้งไว้ 4,950,000 บาท คือ โรงเรียนบ้านวัง
โบสถ,โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรียนบ้านหนองคร้า,โรงเรียน
บ้านหนองซอ,โรงเรียนบ้านหนองเหียง,โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  
  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 6 โรงเรียน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
  - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 148 ลําดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,455,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,445,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,445,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,403,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 5 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2557 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปราก
ฎในแผนอัตรากําลังสามป 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 224,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน 2 คนๆ ละ 6,000 บาทตอเดือน
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.2549 ประกอบหนังสือที่ มท.0809.3/ว 4522 ลว
. 9 สิงหาคม 2559           
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ค่าใช้สอย รวม 378,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
  - คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ 
  - คาธรรมเนียม คาบํารุง คาบริการ คาตรวจวิเคราะห คาสํารวจ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
  - คาเชาทรัพยสินในการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ  ด้าน
สาธารณสุข  เชน เต็นท , โตะ,  เก้าอี้  ฯลฯ  
  - คาโฆษณา และเผยแพรขาวสารของ อบต.ทาง
วิทยุ , โทรทัศน ,โรงมหรสพ,รถแห หรือ สิ่งตีพิมพตาง ๆ เป็นต้น 
  - คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ แผนพับตางๆ  ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชน ภาพพิมพ  สื่อสิ่งพิมพ  ป้ายไว
นิล  พลาสติก  PVCเอกสารแผนพับ ฯลฯ 
  - คาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ กําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลตาง ๆ 
  - คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทดแทนตําแหนงตาง ๆ ของ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - คาจ้างเหมาจัดทํา/ปรับปรุง/ตอเติม/ติดตั้งอุปกรณตาง ๆ
 บริเวณอาคารสํานักงานและบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
  - คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนา พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและเพื่อจายเป็น
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ หรือคาใช้จายอื่นที่จําเป็นของอาสาสมัคร
สาธารณสุข  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตเก็บขยะ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  น้ําดื่ม   ตะแกรงวาง
เอกสาร  ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณวิทยาศาสตรการ
แพทย เชน เวชภัณฑยา ชุดทําแผล ถุงมือ แอลกอฮอล น้ํายา
ตาง ๆ หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดพก
พา สารเคมีกําจัดสัตวและแมลงนําโรค ทรายอะเบท ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล น้ําหมึกเครื่องพิมพตลับหมึก/ตลับผงหมึก แผน
ดิสก กระดาษตอเนื่อง แผนกรองแสง เมาส เมนบอรด แป้น
พิมพ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) อุปกรณ
คอมพิวเตอร โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท สําหรับที่ทําการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตการติดตั้ง
และคาบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรวมทั้งคาจัดทํา
ระบบเครือขายภายใน  

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

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

จํานวน 320,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อจัดทําโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  หมูบ้านละ 20,000.-บาท (3 โครงการ/หมู
บ้าน) จํานวน 16 หมูบ้าน    
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น            พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้า 142 ลําดับ 1

วันที่พิมพ : 27/8/2563  22:30:38 หน้า : 39/77



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,889,250 บาท

งบบุคลากร รวม 1,437,250 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,437,250 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 923,770 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล กองสวัสดิการและ
สังคม จํานวน 3 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2557 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้กับผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
และสังคม

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 446,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง กองสวัสดิการและ
สังคม จํานวน 3 อัตรา จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามป 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด ให้แกพนักงานจ้าง กองสวัสดิการและ
สังคม จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 452,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการ เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 ประกอบกับหนังสือที่ มท.0809.3/ว
 4522 ลว. 9 สิงหาคม 2559           

ค่าใช้สอย รวม 224,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 184,000 บาท

เพื่อจายเป็น
  - คาจ้างถายเอกสารหรือคาเชาเครื่องถายเอกสาร 
  - คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร
  - คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธกําหนดการชําระภาษี 
  - คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงที่จําเป็น
  - คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กองสวัสดิการและสังคม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม และ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561      
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ปรับอากาศ  เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา
ดินสอ เป็นต้น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณพาหนะ สําหรับรถยนตที่อยูในความ
รับผิดชอบของ กองสวัสดิการและสังคม เชน แบตเตอรี่ ยาง
รถ  หัวเทียน น้ํามันเบรค น้ํากลั่น ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สําหรับรถยนต
สวนกลาง ของกองสวัสดิการและสังคม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ
 หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร และ/หรือ
อื่นๆ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  

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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,705,020 บาท

งบบุคลากร รวม 2,252,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,252,520 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,020,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 19  อัตรา จํานวน
อัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 231,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม  

งบดําเนินงาน รวม 452,500 บาท
ค่าวัสดุ รวม 452,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน มีด แปรง ไม้
กวาด สบู ผงซักฟอก ถุงดําใสขยะ ถุงแดงใสขยะ ฯลฯ 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สร้าง เชน ค้อน จอบ เสียม คีม ชะแลง ตะปู สี และอื่น ๆ
                ที่เกี่ยวข้องกับงานกอสร้าง   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอะไหล รถยนตเก็บ
ขยะ เชน ยาง แบตเตอรี่ ไขควง คีมหรือ กุญแจตาง ๆ ฯลฯ   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นของรถยนตสวน
กลาง รถยนตเก็บขยะ เครื่องพนหมอกควัน เครื่องพนฝอยละออง
ละเอียด ( ULV)  รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญ้า เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น จาร
บี แกสหรือกาซ  ฯลฯ 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรองเท้า ถุงมือ เสื้อ เสื้อกัน
ฝน กางเกง ผ้า เครื่องแบบ ฯลฯ เพื่อใช้สําหรับงานด้านสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม 

งานไฟฟ้าถนน รวม 750,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหลอดไฟ  สายไฟ  และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับงานไฟฟ้ารายทางสาธารณะภายในตําบล ภายในสํานักงาน
อบต. และรอบบริเวณอบต. 

งบเงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาหัวหิน จํานวน 550,000 บาท

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหัวหิน เพื่อจายเป็นใช้
จายในการเพิ่มขนาดหม้อแปลงและขยายเขตระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า คาจ้างเหมาเดิน
สายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณภายใน
ตําบล ฯลฯ โดยมีรายการดังนี้ 
    (1.1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยผู้ชวยน้อย หมูที่ 4
 บ้านหนองตะเภาจํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยผู้ชวยน้อย หมู
ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา ระยะทาง 300 เมตร 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 6 หน้า 291
    (1.2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยอํานวยผล 3/1 หมู
ที่ 9 บ้านขอนทองจํานวน 60,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยอํานวยผล 3/1
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 หมูที่ 9 บ้านขอนทอง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา ระยะทาง 120 เมตร 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 4 หน้า 3
    (1.3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยอํานวยผล 4/2 หมู
ที่ 9 บ้านขอนทอง
จํานวน 120,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยอํานวยผล 4/2
 หมูที่ 9 บ้านขอนทอง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา ระยะทาง 230 เมตร
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 5 หน้า 3
    (1.4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยไรแลนด 4 หมูที่ 9
 บ้านขอนทอง จํานวน 70,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยไรแลนด 4 หมู
ที่ 9 บ้านขอนทอง                 ตําบลหินเหล็กไฟ  ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะทาง 150 เมตร   
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับที่ 6 หน้า 3
    (1.5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยเจริญ หมูที่ 15 บ้าน
หนองขอนเหนือจํานวน 200,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยเจริญ หมูที่ 15
 บ้านหนองขอนเหนือ ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา ระยะทาง 400 เมตร 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับที่ 4 หน้า 43
    เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ.2563
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
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 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว
 1614 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่องหารือการจายเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,937,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,937,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,937,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลตาง ๆ

จํานวน 5,912,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ  กําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ภายในตําบลหินเหล็กไฟ  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินงานและให้แกผู้ที่เข้า
รวมโครงการในการจัดกิจกรรมรณรงค การประชุม หรือฝก
อบรม ฯลฯ เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดัง
นี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 มาตรา 67
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้า 321 ลําดับที่ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 255,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณในการศึกษา
ดูงาน คาที่พัก คาพาหนะและอื่น ๆ ที่จําเป็นแกผู้เข้ารวม
โครงการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นในการดําเนิน
งาน ตามรายละเอียดของโครงการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชา
ติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    5) หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม  หน้า 120 ลําดับ
ที่ 38      
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตร
ขนมไทยเพื่อการค้า

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโดยมีคาใช้จาย เชน  คา
วัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จําเป็นแกผู้เข้ารวมโครงการ และคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงานตามรายละเอียดใน
โครงการ        
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  มาตรา 67 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 107 ลําดับ
ที่ 18     
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ในตําบลหินเหล็กไฟ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาที่พัก คาพาหนะและ
อื่น ๆ ที่จําเป็นแกผู้เข้ารวมโครงการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดของโครงการ
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  มาตรา 67 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม  หน้า 98 ลําดับที่ 7
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ในตําบลหินเหล็กไฟ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจัดฝกอบรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ  
คาวัสดุสํานักงาน คาซอมวัสดุอุปกรณภายในศูนยฯ คาจ้าง
เหมาบริการบุคลากร ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดัง
นี้ 
   1) พระราชบัญญํติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคมหน้า 111 ลําดับ
ที่ 25
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โครงการฝกอบรมให้ความรู้ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาที่
พัก คาพาหนะและอื่น ๆ ที่จําเป็นแกผู้เข้ารวมโครงการ และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียด
ของโครงการ  
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 116 ลําดับ
ที่ 34    
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โครงการฝกอบรมให้ความรู้เรื่อง อาชีพศิลปกรรม  หลักสูตร    สาย
ข้อมือสวยด้วย ยางยืดหลากสี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาที่
พัก คาพาหนะและอื่น ๆ ที่จําเป็นแกผู้เข้ารวมโครงการ และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียด
ของโครงการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 110 ลําดับ
ที่ 22     
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โครงการฝกอบรมให้ความรู้เรื่อง อาชีพอุตสากรรม หลักสูตร    สิ่ง
ประดิษฐจากผ้า

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาที่
พัก คาพาหนะและอื่น ๆ ที่จําเป็นแกผู้เข้ารวมโครงการ และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียด
ของโครงการ
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 109 ลําดับ
ที่ 21  
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ในผู้สูงอายุแบบองครวม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาที่
พัก คาพาหนะและอื่น ๆ ที่จําเป็นแกผู้เข้ารวมโครงการ และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียด
ของโครงการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 122 ลําดับ
ที่ 40  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันเด็ก
และเยาวชน คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้าแขงขัน  เชน คาเชา
หรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน คาป้ายทีมผู้เข้ารวมแขงขัน คาโลหรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล คาพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา คา
เวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา  เป็นต้น ซึ่งเป็น
โครงการจัดการแขงขันกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน หรือคาใช้จายใน
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 161 ลําดับที่ 7
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนหรือคาใช้จายในการสงนักกีฬา
เข้าแขงขัน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประชาชนหรือคาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้าแขงขัน  เชน คาเชา
หรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน คาป้ายทีมผู้เข้ารวมแขงขัน คาโลหรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล คาพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา คา
เวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา เป็นต้น ซึ่งเป็น
โครงการจัดการแขงขันกีฬาให้กับประชาชนทั่วไป หรือคาใช้จาย
ในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาให้กับประชาชน เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 161 ลําดับที่ 8

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

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลซึ่งชวยปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนกับองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

วันที่พิมพ : 27/8/2563  22:30:38 หน้า : 56/77



ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสําคัญทางศาสนา เชน วันเข้าพรรษา
วันวิสาขบูชา                 วันอาสาฬหบูชา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนาหรือประเพณีที่สําคัญ หรือคาใช้จายในการเผยแพรพุทธ
ศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชาฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 159 ลําดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษและสงเสริมประเพณีไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต วันสําคัญทางประเพณีไทยตาง ๆ  เชน คาวัสดุ อุปกรณ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุและสรงน้ําพระ เงินหรือของรางวัลในการแขง
ขัน/การประกวด คาตกแตงสถานที่ คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน เชน คาเครื่องเสียง เต็นท 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 160 ลําดับที่ 6
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โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปดและปด วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
เชาอุปกรณตาง ๆ คาเครื่องเสียง คาประดับไฟ ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 159 ลําดับที่ 2

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

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในโครงการสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยว    
  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,128,580 บาท

งบบุคลากร รวม 2,222,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,222,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,508,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 7 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2557 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปราก
ฎในแผนอัตรากําลังสามป 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวนตําบล
จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองชางและหัว
หน้าฝ่ายกอสร้าง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 455,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปกองชาง จํานวน 3 อัตรา จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปกองชาง จํานวน 3 อัตรา

เงินอื่นๆ จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อํานวยการกองชาง
งบดําเนินงาน รวม 905,700 บาท

ค่าตอบแทน รวม 92,200 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือสั้่งการที่ มท
 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 32,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2549 และหนังสือที่ มท.0809.3/ว 4522 ลว
. 9 สิงหาคม 2559           
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ค่าใช้สอย รวม 596,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 426,000 บาท

เพื่อจายเป็น               
   - คาจ้างถายเอกสาร หรือคาเชาเครื่องถายเอกสาร   
   - คาจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงานของ
กองชาง จํานวน 3 อัตรา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ของกองชาง เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใช้จาย
อื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คาใช้จายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักหมุดที่ดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการตรวจสอบหลักหมุดรังวัดที่ดินคา
หมุดที่ดิน คาเจ้าหน้าที่รังวัด และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรังวัด
ที่ดิน เป็นต้น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑกองชางเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติเชน รถยนตสวนกลางรถกระเช้า
ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องปรับอากาศฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ
เชน กระดาษ ปากกา ดินสอแฟ้มฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก ยางในแบตเตอรี่ ฟลมกรองแสงฯลฯ สําหรับรถยนตสวน
กลางกองชาง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต
สวนกลางกองชาง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน หมึก แผนดิสก
โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 

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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตการติดตั้ง
และคาบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงรวมทั้ง
การจัดทําระบบเครือขายภายใน 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 500,000 บาท
งบลงทุน รวม 500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารเก็บเอกสารและทรัพยสินอื่น หมูที่ 4 บ้าน
หนองตะเภา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างอาคารเก็บเอกสารและทรัพยสิน
อื่น หมูที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตําบลหินเหล็กไฟ  ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา 40 ตาราง
เมตร จํานวน 1 หลัง และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตร
ด้านการเมืองการบริหาร ลําดับที่ 1 หน้า 4
คาพิกัดจุดกอสร้าง ละติจูด 12.59218  ลองจิจูด 99.83844
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,723,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,083,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,083,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 462,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล กองสงเสริมการ
เกษตร จํานวน 2 อัตรา  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองสงเสริมการ
เกษตร  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 533,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป กองสงเสริมการเกษตร จํานวน 4 อัตรา  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนดให้กับพนักงานจ้าง กองสงเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ของกองสงเสริมการเกษตร ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559    

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
หนังสือสั่งการ ที่  มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  
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ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   1.คาถายเอกสาร เย็บเลม เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ
   2.คาโฆษณาและเผยแพร อาทิ ป้ายประชา
สัมพันธ สปอรต ภาพพิมพ แผนพับ สิ่งสิ่งพิมพ คูมือบริการ
ประชาชน
   3.คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธสงเสริมกลุมอาชีพการ
เกษตร
   4.คาธรรมเนียมตางๆ
   5.คาจ้างเหมาปรับปรุง ดัดแปลงตอเติมแก้ไข อาคาร หรือวัสดุ
ตางๆในกองสงเสริมการเกษตร
   6.คาเชาทรัพยสิน อาทิ คาเชาที่
   7.คาเชาเครื่องถายเอกสารรายเดือน
   8.คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการแปลงเกษตรผสม
ผสานโดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการแปลงเกษตร
ผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3) หนังสือที่ ปข 0409/ว3218 ลงวันที่  5 กันยายน 2548
 เรื่องการสงมอบการถายโอนภารกิจกรมสงเสริมการเกษตรให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ในภารกิจ การกระจายพันธุ
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 170 ลําดับที่ 7     
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝกอบรมการจัดการขยะอินทรียใน
ครัวเรือน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการฝกอบรมการ
จัดการขยะอินทรียในครัวเรือน การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  หน้า 316 ลําดับที่ 5    
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปนิธานศาสตราจารย ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายสําหรับคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยา
ตางๆ วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการฯ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
   1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
   4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
   5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   6) ประกาศกรมปศุสัตวเรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของ
รายการคารักษาพยาบาลและคาบริการในสถานพยาบาลสัตว พ.ศ
. 2562
   7) หนังสือที่ มท.0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
   8) หนังสือที่ มท. 0810.5/ว 351 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560
 เรื่อง มาตรการเรงรัดการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว
   9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
   10) บันทึกความรวมมือการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม  หน้า 162 ลําดับ
ที่ 1     
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการอบรมการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  หน้า 169 ลําดับที่ 4     

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น กองสงเสริมการเกษตร ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม และ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินและครุภัณฑ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องสูบ
น้ํา เครื่องตัดหญ้า คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ถานไฟฉาย ถานชารต ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของ เครื่องใช้ตางๆ เชน แปรงขัดห้องน้ํา ไม้
กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาขัดพื้น ฯลฯ    

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกอสร้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานตางๆ ในสวนสงเสริมการเกษตร เชน สวาน นอต ตะปู ลวด
สลิงฯลฯ      

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี่ ฟลมกรองแสง ฯลฯ      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ํา รถ
ยนต เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ      

วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณการเกษตรตาง ๆ เพื่อใช้ใน
งานของกองสงเสริมการเกษตร อาทิ วัสดุเพาะชํา พันธุ
พืช  อาหารสัตวอุปกรณขยายพันธุพืช สปริงเกอร ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ แผนดิสก ฯลฯ     
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต  การติดตั้งและคา
บริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง รวมทั้งการจัด
ทําระบบเครือขายภายใน      
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการรณรงคการใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการรณรงคการใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   4) หนังสือที่ มท 0810.60 / ว 2301 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560
 เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินงานพัฒนาและรณรงค
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริประจําป พ.ศ. 2560
 และแผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2561
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  หน้า 315 ลําดับที่ 2   
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คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นและคาใช้จายในการบํารุงรักษาต้นไม้ที่ดําเนิน
โครงการปลูกไปแล้วทั่วทุกพื้นที่
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้า 315 ลําดับที่ 1   

คาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลง
น้ําสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ  
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   4) หนังสือที่ ปข 0023.13/ว1553 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
 เรื่องการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจําป 2561 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้า 318 ลําดับที่ 9    
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการท้องถิ่น สร้าง
ป่า สร้างน้ํา 
   - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดัง
นี้
   1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  หน้า 317 ลําดับที่ 6    
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการสวนสาธารณะ/สวนหยอมเฉลิมพระ
เกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการสวน
สาธารณะ/สวนหยอมเฉลิมพระเกียรติฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดัง
นี้
   1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   4) หนังสือที่ มท 0810.3/ว4095 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
   5) หนังสือที่ มท 0810.6/ ว2132 ลงวันที่ 30
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ระยะที่ 2
   6) หนังสือที่ ปข 0023.13/ ว655 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
 เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้า 317 ลําดับที่ 7   

วันที่พิมพ : 27/8/2563  22:30:39 หน้า : 71/77



คาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ
.สธ-สถ.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม้ 
  - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดัง
นี้
   1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
   4) หนังสือที่ มท 0810.6/ว3899 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เรงรัดและสร้างความเข้าใจองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้สมัครเข้ารวมสนองพระราชดําริ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร
ที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  หน้า 318 ลําดับที่ 8     

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,230,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,230,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,230,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขาปราณบุรี จํานวน 1,230,000 บาท

เงินอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขาปราณบุรี เพื่อจายเป็น
คางานขยายเขตประปา คาจ้างเหมาเดินทอประปาและอุปกรณ
ประปาภายในตําบลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาปราณบุรี โดยมีรายการดังนี้ 
    (1.1) โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยห้วยโดด – สวน
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น้ํา หมูที่ 2 บ้านวังโบสถ จํานวน 250,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยห้วยโดด – 
สวนน้ํา หมูที่ 2 บ้านวังโบสถ ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขต
ประปา ขนาด ? 2 นิ้ว ระยะทาง 500 เมตร 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 2 หน้า 297
    (1.2) โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยห้วยโดด 1 หมู
ที่ 2 บ้านวังโบสถจํานวน 500,000 บาท 
    เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยห้วยโดด 1
 หมูที่ 2 บ้านวังโบสถ ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขต
ประปา ขนาด ? 2 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน ลําดับที่ 3 หน้า 297
    (1.3) โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยห้วยโดด 2 หมู
ที่ 2 บ้านวังโบสถจํานวน 480,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยห้วยโดด 2
 หมูที่ 2 บ้านวังโบสถ ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขต
ประปา ขนาด ? 2 นิ้ว ระยะทาง 830 เมตร 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลําดับที่ 3 หน้า 39
    - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดัง
นี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ
.ศ.2563
    2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
    3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 0808.2/ว 1614
 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่องหารือการจายเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,851,930 บาท

งบกลาง รวม 22,851,930 บาท
งบกลาง รวม 22,851,930 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 507,810 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
   2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
   3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
   4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

วันที่พิมพ : 27/8/2563  22:30:39 หน้า : 74/77



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 เพื่อให้ความคุ้มครองแกพนักงานจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย ตาย หรือสูญหาย 
อันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง  
   - เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดัง
นี้ 
   1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
   2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันวันที่ 24 ธันวาคม  2561 
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิกการทาง
สังคมแกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยความพิการและทุพพลภาพในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามหลักเกณฑที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการจายเบี้ยยังชีพความพิการขององคกรปกคองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและประมาณการเพิ่มเติม ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ) เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิกการทางสังคมแกผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แกผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่แพทยรับรองและได้ทําการ
วินิจฉัยแล้ว และได้ดําเนินการขึ้นทะเบียนไว้กับองคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
จายเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวัน
ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุด
หนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิกการทางสังคมแกผู้พิการ
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แกผู้สูงอายุ
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สํารองจาย จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
หินเหล็กไฟ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ โดยตั้งไว้ไมน้อยกวาร้อยละ 50 ของ
คาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ                
     - เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
    2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. 2561 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 563,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น(กบท.) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29  ตุลาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.5/ว 2305 ลงวัน
ที่ 26 กรกฎาคม 2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ
.2564 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น      
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