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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 99,956,935.20 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 163,431,108.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,736,528.87 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 9 โครงการ รวม 
1,478,587.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 24 โครงการ รวม 1,358,300.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 109,733,437.33 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,295,093.39 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,288,122.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 395,964.55 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 129,509.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 62,886,736.05 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 41,738,011.94 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,229,110.28 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 76,508,533.46 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 21,994,224.26 บาท

งบบุคลากร จํานวน 25,492,501.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 20,500,960.00 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,963,350.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 6,557,498.20 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 7,707,235.28 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 11,025,982.92 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 3,295,093.39 2,990,000.00 13,615,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,288,122.40 1,319,000.00 1,172,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 395,964.55 300,000.00 298,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 129,509.00 30,000.00 21,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,108,689.34 4,639,000.00 15,108,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 62,886,736.05 60,431,000.00 65,521,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

62,886,736.05 60,431,000.00 65,521,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 41,738,011.94 29,320,100.00 30,371,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

41,738,011.94 29,320,100.00 30,371,000.00

รวม 109,733,437.33 94,390,100.00 111,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 21,994,224.26 23,908,402.00 25,152,715.00

งบบุคลากร 25,492,501.00 30,574,734.00 30,655,915.00

งบดําเนินงาน 20,500,960.00 24,506,664.00 32,608,770.00

งบลงทุน 1,963,350.00 9,530,300.00 15,093,400.00

งบเงินอุดหนุน 6,557,498.20 5,870,000.00 7,489,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 76,508,533.46 94,390,100.00 111,000,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

7



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,778,090

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,136,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 16,344,770

แผนงานสาธารณสุข 3,350,230

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,997,805

แผนงานเคหะและชุมชน 12,534,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,020,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,100,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,595,420

แผนงานการเกษตร 1,990,970

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 25,152,715

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 111,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 25,152,715 25,152,715
    งบกลาง 25,152,715 25,152,715
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 10,505,740 4,943,200 409,000 15,857,940
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,342,760 0 0 2,342,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,162,980 4,943,200 409,000 13,515,180

งบดําเนินงาน 4,066,650 1,802,500 51,000 5,920,150
    คาตอบแทน 786,650 712,500 18,000 1,517,150

    คาใช้สอย 1,810,000 580,000 28,000 2,418,000

    คาวัสดุ 550,000 260,000 5,000 815,000

    คาสาธารณูปโภค 920,000 250,000 0 1,170,000

รวม 14,572,390 6,745,700 460,000 21,778,090

หน้า : 1/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 1,146,000 900,000 2,046,000
    คาตอบแทน 240,000 0 240,000

    คาใช้สอย 706,000 550,000 1,256,000

    คาวัสดุ 200,000 350,000 550,000

งบลงทุน 0 90,000 90,000
    คาครุภัณฑ 0 90,000 90,000

รวม 1,146,000 990,000 2,136,000

หน้า : 2/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 5,126,770 0 5,126,770
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,126,770 0 5,126,770

งบดําเนินงาน 1,373,000 4,145,000 5,518,000
    คาตอบแทน 145,000 0 145,000

    คาใช้สอย 880,000 1,745,000 2,625,000

    คาวัสดุ 220,000 2,400,000 2,620,000

    คาสาธารณูปโภค 128,000 0 128,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,700,000 5,700,000
    เงินอุดหนุน 0 5,700,000 5,700,000

รวม 6,499,770 9,845,000 16,344,770

หน้า : 3/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,082,960 2,082,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,082,960 2,082,960

งบดําเนินงาน 903,270 903,270
    คาตอบแทน 350,270 350,270

    คาใช้สอย 410,000 410,000

    คาวัสดุ 130,000 130,000

    คาสาธารณูปโภค 13,000 13,000

งบลงทุน 44,000 44,000
    คาครุภัณฑ 44,000 44,000

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

รวม 3,350,230 3,350,230

หน้า : 4/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,379,805 1,379,805
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,379,805 1,379,805

งบดําเนินงาน 618,000 618,000
    คาตอบแทน 156,000 156,000

    คาใช้สอย 297,000 297,000

    คาวัสดุ 140,000 140,000

    คาสาธารณูปโภค 25,000 25,000

รวม 1,997,805 1,997,805

หน้า : 5/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,907,400 0 0 0 1,907,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,907,400 0 0 0 1,907,400

งบดําเนินงาน 800,000 0 30,000 8,197,400 9,027,400
    คาใช้สอย 200,000 0 30,000 8,112,400 8,342,400

    คาวัสดุ 600,000 0 0 85,000 685,000

งบลงทุน 0 180,000 0 0 180,000
    คาครุภัณฑ 0 180,000 0 0 180,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,419,200 0 0 1,419,200
    เงินอุดหนุน 0 1,419,200 0 0 1,419,200

รวม 2,707,400 1,599,200 30,000 8,197,400 12,534,000

หน้า : 6/9
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 970,000 970,000
    คาใช้สอย 970,000 970,000

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

รวม 1,020,000 1,020,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 200,000 800,000 100,000 1,100,000
    คาใช้สอย 200,000 780,000 100,000 1,080,000

    คาตอบแทน 0 20,000 0 20,000

รวม 200,000 800,000 100,000 1,100,000

หน้า : 7/9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,093,120 0 3,093,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,093,120 0 3,093,120

งบดําเนินงาน 1,360,500 4,362,400 5,722,900
    คาตอบแทน 131,000 0 131,000

    คาใช้สอย 952,000 3,762,400 4,714,400

    คาวัสดุ 255,000 600,000 855,000

    คาสาธารณูปโภค 22,500 0 22,500

งบลงทุน 0 14,779,400 14,779,400
    คาครุภัณฑ 0 69,000 69,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 14,710,400 14,710,400

รวม 4,453,620 19,141,800 23,595,420

หน้า : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 1,207,920 0 1,207,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,207,920 0 1,207,920

งบดําเนินงาน 698,050 85,000 783,050
    คาตอบแทน 108,050 0 108,050

    คาใช้สอย 390,000 85,000 475,000

    คาวัสดุ 190,000 0 190,000

    คาสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

รวม 1,905,970 85,000 1,990,970

หน้า : 9/9
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,778,090

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,136,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 16,344,770

แผนงานสาธารณสุข 3,350,230

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,997,805

แผนงานเคหะและชุมชน 12,534,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,020,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,100,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,595,420

แผนงานการเกษตร 1,990,970

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 25,152,715

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 111,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ
.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ และ
โดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 111,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 111,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 189,040.77 4,235.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 84,283.64 102,681.56 20,000.00 -75.00 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 1,021,936.18 2,152,643.73 2,000,000.00 525.00 % 12,500,000.00
     ภาษีป้าย 892,079.80 935,533.10 860,000.00 16.28 % 1,000,000.00
     อากรรังนกอีแอน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,287,340.39 3,295,093.39 2,990,000.00 13,615,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 9,554.50 10,689.40 0.00 100.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,123,680.00 952,630.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

30,500.00 2,290.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 45,603.00 82,281.00 75,000.00 -46.67 % 40,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 3,540.00 3,630.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,300.00 5,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

วันที่พิมพ : 26/8/2565  13:14:44 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 10,404.00 7,330.00 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 897,882.00 98,260.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 6,850.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 20,000.00 11,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

211,830.00 79,460.00 100,000.00 -80.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

19,000.00 18,960.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 50.00 250.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 3,200.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 9,798.00 12,087.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,815.00 3,255.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,395,006.50 1,288,122.40 1,319,000.00 1,172,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 48,000.00
     ดอกเบี้ย 752,274.23 344,964.55 300,000.00 -16.67 % 250,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 51,000.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 752,274.23 395,964.55 300,000.00 298,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 7,500.00 3,000.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 161,500.00 89,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

วันที่พิมพ : 26/8/2565  13:14:44 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 15,237.00 37,509.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 184,237.00 129,509.00 30,000.00 21,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 1,060,337.43 1,050,494.94 850,000.00 5.88 % 900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,281,142.59 10,555,400.05 9,000,000.00 5.56 % 9,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 7,646,829.34 8,574,031.48 8,500,000.00 5.88 % 9,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 889,813.78 994,003.89 900,000.00 0.00 % 900,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 11,581,198.98 12,763,437.90 13,000,000.00 -7.69 % 12,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 2,503.25 16.50 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 122,674.38 109,444.24 50,000.00 100.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 101,907.08 109,343.05 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

27,383,622.00 28,698,228.00 28,000,000.00 17.86 % 33,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 12,180.00 32,336.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 59,082,208.83 62,886,736.05 60,431,000.00 65,521,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 32,314,064.00 41,738,011.94 29,320,100.00 3.58 % 30,371,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 32,314,064.00 41,738,011.94 29,320,100.00 30,371,000.00
รวมทุกหมวด 97,015,130.95 109,733,437.33 94,390,100.00 111,000,000.00

วันที่พิมพ : 26/8/2565  13:14:44 หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 111,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 13,615,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับลูกหนี้และเงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน     

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับลูกหนี้ภาษีบํารุงทองที่     

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 12,500,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา 

อากรรังนกอีแอน จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,172,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับรายการใหม

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา 

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

วันที่พิมพ : 26/8/2565  13:15:08 หนา : 1/4
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรัลรายการใหม

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับรายการใหม

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับรายการใหม
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 298,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 48,000 บาท

ประมาณการรายรับรายการใหม

ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 21,000 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับรายการใหม

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับรายการใหม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 65,521,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

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

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 12,000,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 33,000,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,371,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,371,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 383,242 282,286 327,602 47.53 % 483,297

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 18,369 18,000 20,000 866.6 % 193,319

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,462,000 13,379,800 14,195,051 9.19 % 15,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,130,400 3,432,800 3,481,800 21.66 % 4,236,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000 90,500 90,000 -6.67 % 84,000

เงินสํารองจาย 1,195,170 3,182,598.92 1,590,100 64.23 % 2,611,494

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 1,301,400 23.91 % 1,612,560

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 32,045 0 % 32,045

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
อําเภอหัวหิน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

758,771.9 1,208,239.34 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ 45,390 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 18,471,342.9 21,994,224.26 21,437,998 25,152,715
รวมงบกลาง 18,471,342.9 21,994,224.26 21,437,997.8 25,152,715
รวมงบกลาง 18,471,342.9 21,994,224.26 21,437,997.8 25,152,715

รวมแผนงานงบกลาง 18,471,342.9 21,994,224.26 21,437,997.8 25,152,715
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

555,915 556,320 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 432,130 28.74 % 556,320

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 47,967 48,000 37,426 28.25 % 48,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 47,967 48,000 37,426 28.25 % 48,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

95,040 95,040 68,215 39.32 % 95,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,922,264 2,925,960 1,323,378 20.56 % 1,595,400

คาตอบแทนอื่น 95,040 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,764,193 3,673,320 1,898,575 2,342,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,903,643 4,484,008 4,289,240 24.75 % 5,350,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 280,299 12.17 % 314,400

เงินประจําตําแหนง 213,039 266,939 275,304 7.66 % 296,400

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,006,757 2,069,865 2,065,680 -0.46 % 2,056,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 136,755 136,742 126,400 14.87 % 145,200

เงินอื่น ๆ 284,439 272,400 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,544,633 7,229,954 7,036,923 8,162,980
รวมงบบุคลากร 10,308,826 10,903,274 8,935,498.2 10,505,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 1,159,290 -73.55 % 306,650

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 314,500 340,500 364,694 9.68 % 400,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 3/72

29



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 49,300 41.99 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 350,300 384,150 1,573,284 786,650
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 785,743.8 662,134 905,000 -0.55 % 900,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 96,490 112,440 102,000 -21.57 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

394,200 0 70,000 -28.57 % 50,000

คาใช้จายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

0 0 278,200 7.84 % 300,000

คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ 6,000 3,000 5,200 861.54 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 213,308 122,900 52,420 90.77 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ (หนวย
ตรวจสอบภายใน )

2,440 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้งนายก อบต.หิน
เหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ

0 500 827,273 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 46,600 114.59 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 106,669.9 324,241.85 446,584 -52.98 % 210,000

รวมค่าใช้สอย 1,604,851.7 1,225,215.85 2,733,277 1,810,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 267,937 399,589 250,000 0 % 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 19,390 5,000 200 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 108,982 89,765 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 23,540 19,200 15,000 66.67 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 58,900 63,130 85,000 52.94 % 130,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27,500 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,800 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 179,440 300,000 100,000 -40 % 60,000

วัสดุอื่น 0 32,500 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 670,099 923,574 525,000 550,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 792,041.51 823,162.03 800,000 6.25 % 850,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,553.57 214 3,000 233.33 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 11,783.91 8,102.04 8,000 87.5 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,167.4 7,572 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,408 15,408 17,000 17.65 % 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 4,815 211.53 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 826,954.39 854,458.07 842,815 920,000
รวมงบดําเนินงาน 3,452,205.09 3,387,397.92 5,674,376 4,066,650

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ประชุม
0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้รับรอง
0 0 12,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 18,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

29,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 6/72
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 
พร้อมติดตั้ง

0 0 52,700 -100 % 0

จัดซื้อตู้ไม้ประตูกระจก สําหรับจัดเก็บ
เอกสาร 0 0 24,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน
0 0 39,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ สําหรับคณะผู้
บริหารและพนักงานสวนตําบล 

0 0 120,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าฟลอเมก้า 
ขนาด 60x180 ซม. 0 0 11,400 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 0 0 14,000 -100 % 0

จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สายสําหรับภายในสํานัก
งาน 0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดไฟสองสวางพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมเสาเหล็กทอประปากัลวาไนซ์
(Galvanized steel pipe) ขนาดเส้นผา
ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว

0 0 28,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 7/72
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

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

32,000 0 0 0 % 0

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

24,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 0 0 12,650 -100 % 0

จัดซื้อผ้ามานพร้อมติดตั้ง สําหรับห้องคณะผู้
บริหาร

0 0 31,030 -100 % 0

จัดซื้ออางล้างจานแบบ 2 หลุม 
0 0 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 8/72
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ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อค้อนทดสอบพร้อมจอแสดงผล ดิจิ
ตัลและฟังก์ชั่นเสียง 65,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมาลผล

0 66,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ( สําหรับ
งานสํานักงาน ) 0 0 48,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล 0 0 66,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet) 
สําหรับกระดาษ A3
จํานวน 1 เครื่อง

6,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
0 0 5,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 9/72
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ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ขนาด 1200
 ลิตร 0 0 6,250 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 156,800 66,000 561,030 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างห้องน้ํา-ส้วม อบต.หินเหล็กไฟ 0 352,400 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 352,400 0 0
รวมงบลงทุน 156,800 418,400 561,030 0

รวมงานบริหารทั่วไป 13,917,831.09 14,709,071.92 15,170,904.2 14,572,390
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,916,805 1,793,577 2,399,710 41.71 % 3,400,740

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

37,628 37,538 102,800 12.06 % 115,200

เงินประจําตําแหนง 67,200 67,200 92,500 11.57 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,011,600 1,005,884 1,171,500 4.47 % 1,223,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 147,480 120,604 128,200 -21.89 % 100,140

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 10/72
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เงินอื่น ๆ 67,200 67,200 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,247,913 3,092,003 3,894,710 4,943,200
รวมงบบุคลากร 3,247,913 3,092,003 3,894,710 4,943,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

732,950 247,150 730,000 -62.95 % 270,500

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 28,820 17,280 40,000 0 % 40,000

คาเชาบ้าน 145,000 126,000 240,200 46.54 % 352,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 40,000 25 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 936,170 428,630 1,050,200 712,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 75,000 55,171.4 165,000 -39.39 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 11/72
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

30,850.8 0 0 100 % 300,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

99,912 78,124 20,000 150 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 78,200 -36.06 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 34,674 115,669.12 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 240,436.8 248,964.52 343,200 580,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,755 53,905 131,000 -38.93 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,260 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 62,000 54,510 90,000 11.11 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,550 38,710 36,000 11.11 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 169,565 147,125 297,000 260,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 5,000 260 % 18,000

คาบริการไปรษณีย์ 36,328 64,184 67,600 195.86 % 200,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 29,211 24,717 30,000 6.67 % 32,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 65,539 88,901 102,600 250,000
รวมงบดําเนินงาน 1,411,710.8 913,620.52 1,793,000 1,802,500

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 12/72
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

16,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง
ครั้งละ20 แผน

0 29,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู คุณลักษณะตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ
ธันวาคม 2562 จํานวน 1 เครื่อง

28,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์เเบบไร้สาย 0 0 7,200 -100 % 0

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
0 41,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ
แขวนขนาด 24,000 บีทียู 

0 32,400 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 13/72

39



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

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

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ชนิด
คอมแพ็ค

0 0 6,790 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล 0 44,000 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 0 17,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผลแบบที่2 จอขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว 

0 0 30,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 14/72
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) คุณลักษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562
จํานวน 2 เครื่อง

16,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (INK TANK PRINTER)

0 12,900 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที1่ จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

34,000 0 0 0 % 0

จัดซื้้อเครื่้องพิมพ์ฉีดหมึกติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank printer)

0 0 4,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สําหรับ
กระดาษขนาด A3 (InkJet Printer) 0 0 6,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva 0 0 11,400 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 178,500 176,300 168,690 0
รวมงบลงทุน 178,500 176,300 168,690 0

รวมงานบริหารงานคลัง 4,838,123.8 4,181,923.52 5,856,400 6,745,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 389,400 5.03 % 409,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 389,400 409,000
รวมงบบุคลากร 0 0 389,400 409,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 33,000 -45.45 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 33,000 18,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 0 3,000 0 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 3,000 28,000
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 36,000 51,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 17/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 7,500 0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 432,900 460,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 18,755,954.89 18,890,995.44 21,460,204.2 21,778,090

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

287,500 117,700 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 200,160 199,040 199,150 -39.74 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 487,660 316,740 319,150 240,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 226,000 217,847 250,000 94.4 % 486,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 18/72
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 40,000

คาใช้จายในการจัดฝึกอบรม อปพร 17,850 7,650 0 0 % 0

โครงการจัดฝึกทบทวน อปพร. ประจําเดือน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรม อปพร.  รุนที่ 3 หลักสูตร 
จัดตั้งรุนที่3

0 0 0 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมจิตอาสา พระราชทาน 
904

0 0 0 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ และ
ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานด้านการ
ระงับ อัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่ งานป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัย

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์

112,580 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 356,430 225,497 250,000 706,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 19/72
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,500 9,737 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 46,100 54,900 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,630 56,485 93,000 -13.98 % 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 0 0 100 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 177,230 121,122 103,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 1,021,320 663,359 672,150 1,146,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 12 บาร์
0 0 33,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0 0 4,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 20/72

46
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ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อกระจกโค้งจราจร ซ.ตั๊งถาวรการ ม.4 
บ้านหนองตะเภา จํานวน 1 จุด 0 0 11,000 -100 % 0

จัดซื้อกระจกโค้งจราจร ม.1 บ้านหนองขอน 
จํานวน 3 ชุด 0 0 33,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,800 0 81,000 0
รวมงบลงทุน 11,800 0 81,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,033,120 663,359 753,150 1,146,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในชวงเทศกาลตางๆ  
เชน  เทศกาลปีใหม    เทศกาลสงกรานต์ 
เป็นต้น

26,380 49,080 40,850 22.4 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 21/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการให้ความชวยเหลือ ประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ ของ อปท.

0 0 0 100 % 200,000

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหารสวนตําบล

89,289 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 227,575 95,610 187,000 60.43 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 343,244 144,690 227,850 550,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 80,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 313,780 112,630 100,000 100 % 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 9,630 0 0 100 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 323,410 112,630 180,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 666,654 257,320 407,850 900,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 90,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 90,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 22/72
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รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 666,654 257,320 407,850 990,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,699,774 920,679 1,161,000 2,136,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,013,774 1,875,526 1,737,780 52.84 % 2,655,970

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

17,460 5,121 8,000 200 % 24,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,752,723 1,989,433 1,999,001 9.13 % 2,181,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 210,427 250,795 244,000 -8.52 % 223,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,036,384 4,162,875 4,030,781 5,126,770
รวมงบบุคลากร 4,036,384 4,162,875 4,030,781 5,126,770

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 290,340 -50.06 % 145,000

คาเชาบ้าน 0 0 25,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 23/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,000 0 315,340 145,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 739,565 317,572.2 464,200 50.8 % 700,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 94,332 44,568 20,000 150 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 100 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 24,329 31,421.63 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 858,226 393,561.83 574,200 880,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,812 38,806 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,863 28,852 40,000 0 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 26,085 20,652 45,000 -33.33 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,800 10,126.91 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,550 25,030 50,000 0 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 24/72
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,520 29,250 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 159,630 152,716.91 240,000 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 73,904.8 72,128.89 80,000 0 % 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 18,538.33 18,961.75 23,000 0 % 23,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260 20,815.78 60,000 -58.33 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 111,703.13 111,906.42 163,000 128,000
รวมงบดําเนินงาน 1,154,559.13 658,185.16 1,292,540 1,373,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานแบบมีล้อเลื่อน พนักพิงสูง 
บุนวมหนังสังเคราะห์ 0 3,590 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบ
ติดผนังขนาด 24,000 บีทียู
ให้กับ ศพด.บ้านหนองตะเภา

0 0 49,800 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน
0 4,990 0 0 % 0
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จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก
พร้อมม้านั่ง ไม้ระแนง ขนาด60x150x55
ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด30x150x35 
ซม. 

0 0 50,000 -100 % 0

ตู้วางเอกสาร 4 ชั้น
0 1,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ 

100,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ 
Multfunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(lnk Tank Priter )

0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จํานวน3เครื่อง ให้กับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองตะเภา และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหิน

0 12,900 0 0 % 0
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จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน1เครื่อง
2,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 122,200 23,470 114,800 0
รวมงบลงทุน 122,200 23,470 114,800 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภาให้
กับสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคเป็น
ขนาด๓๐แอมป

4,761.5 0 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,317,904.63 4,844,530.16 5,438,121 6,499,770
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรม การแขงขันทักษะ
เตรียม ความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมวัฒนธรรมรักการอาน 3,600 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมอบรมสงเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

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

โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

500 500 1,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้าง
ปัญญาให้เด็กและเยาวชน

0 0 25,000 -20 % 20,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/และศึกษาดูงาน

12,310 0 26,000 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวังและสงเสริมการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คูมือ DSPM

4,750 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,761,440 1,464,520 1,334,100 27.43 % 1,700,000

โครงการอบรมสงเสริม การเฝ้าระวังและสง
เสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คูมือ 
DSPM

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 1,792,590 1,465,020 1,406,100 1,745,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,840,000 -15.49 % 2,400,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,078,853.1 2,599,813.82 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,078,853.1 2,599,813.82 2,840,000 2,400,000
รวมงบดําเนินงาน 3,871,443.1 4,064,833.82 4,246,100 4,145,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน
0 5,980 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก
พร้อมม้านั่ง

0 45,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 51,880 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างอาคารเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กกเล็ก
อนุบาลหัวหิน

0 263,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมห้องเรียนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า

0 218,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างที่ล้างมือ ล้างหน้า แปรง
ฟัน  พร้อมหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน

59,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างที่ล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟัน 
พร้อมหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองซอ

52,300 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างห้องน้ําสําหรับเด็กพร้อม
หลังคาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
เหียง

0 64,800 0 0 % 0

โครงการตอเติมหลังคากันสาด พร้อมงานเท
พื้นลาน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา

0 253,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 111,700 799,300 0 0
รวมงบลงทุน 111,700 851,180 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 
โรงเรียน

4,651,940 4,996,800 5,527,599 3.12 % 5,700,000

รวมเงินอุดหนุน 4,651,940 4,996,800 5,527,599 5,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน 4,651,940 4,996,800 5,527,599 5,700,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,635,083.1 9,912,813.82 9,773,699 9,845,000
รวมแผนงานการศึกษา 13,952,987.73 14,757,343.98 15,211,820 16,344,770

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 31/72

57
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,108,901 1,255,560 1,604,000 27.24 % 2,040,960

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,150,901 1,297,560 1,646,000 2,082,960
รวมงบบุคลากร 1,150,901 1,297,560 1,646,000 2,082,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 366,000 -37.08 % 230,270

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 66,600 23,520 130,800 -23.55 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 68,200 23,520 496,800 350,270
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 269,987.2 113,500 14,740 578.43 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 65,077.6 1,000 20,000 50 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 33,000 -9.09 % 30,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติงานด้านการ สงเสริมสุขภาพป้องกัน
และ ควบคุมโรคและทัศนศึกษา ดูงาน

0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 317,880.41 199,640 330,000 -84.85 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 652,945.21 314,140 397,740 410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 85,000 180,005 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,990 0 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 59,960 84,920 79,200 1.01 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,000 1,000 900 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 154,950 274,925 120,200 130,000
ค่าสาธารณูปโภค

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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,575.3 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,143.6 10,143.3 13,000 13,000
รวมงบดําเนินงาน 886,238.81 622,728.3 1,027,740 903,270
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพนละอองฝอย ULV 36,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 44,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,500 0 0 44,000
รวมงบลงทุน 36,500 0 0 44,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

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

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

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,393,639.81 2,240,288.3 2,993,740 3,350,230
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,393,639.81 2,240,288.3 2,993,740 3,350,230
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 684,931 541,760 710,099 18.44 % 841,065

เงินประจําตําแหนง 0 0 12,000 100 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 393,160 451,440 478,880 1.01 % 483,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 35,680 42,120 36,000 -13.83 % 31,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,113,771 1,035,320 1,236,979 1,379,805
รวมงบบุคลากร 1,113,771 1,035,320 1,236,979.38 1,379,805

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 125,000 -62.4 % 47,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 36,000 54,000 96,000 0 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าตอบแทน 40,100 57,400 234,000 156,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 218,430 121,910.6 240,000 -5.42 % 227,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 23,020 35,560 20,000 150 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,923.63 27,815.71 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 282,373.63 185,286.31 310,000 297,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,540 19,613 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,000 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,230 51,590 80,000 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,660 6,780 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 120,430 77,983 140,000 140,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260 19,260 20,000 25 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,260 19,260 20,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 462,163.63 339,929.31 704,000 618,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานแบบมีล้อ 0 0 27,100 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงเตี้ยขาเหล็กไมมีล้อ 0 0 7,800 -100 % 0

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

จัดซื้อตู้เหล็ก2บาน 0 0 11,400 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุมหน้าเหล็กพนสีน้ําเงิน 0 0 2,450 -100 % 0

โต๊ะสํานักงานแบบมีลิ้นชัก 0 0 11,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
16,000 0 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,300 0 60,250 0
รวมงบลงทุน 22,300 0 60,250 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,598,234.63 1,375,249.31 2,001,229.38 1,997,805
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,598,234.63 1,375,249.31 2,001,229.38 1,997,805
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,623,690 1,677,498 1,556,880 11.18 % 1,731,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 203,594 195,173 184,800 -4.55 % 176,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,827,284 1,872,671 1,741,680 1,907,400
รวมงบบุคลากร 1,827,284 1,872,671 1,741,680 1,907,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 22,466 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 14,995 9,983 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 44,900 5,380 60,000 66.67 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 372,280 254,915 496,128 -9.3 % 450,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 19,930 14,795 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 452,105 307,539 601,128 600,000
รวมงบดําเนินงาน 452,105 307,539 601,128 800,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 0 0 8,132 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อปัมน้ําอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ 0 0 11,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 19,132 0
รวมงบลงทุน 0 0 19,132 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,279,389 2,180,210 2,361,940 2,707,400
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 323,354.72 387,105 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 323,354.72 387,105 0 0
รวมงบดําเนินงาน 323,354.72 387,105 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อโคมไฟฟ้าสองสวางพร้อมเสา ติดตั้ง
บริเวณสนามกีฬาศาลาเอนกประสงค์ หมูที่ 
11

0 0 0 100 % 180,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 180,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 180,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขา
หัวหิน

1,144,284.44 302,496.2 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยตาเปลี่ยน หมู
ที่ 7

0 0 0 100 % 300,000

ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยหนอง
เหียง-บ้านมอญ หมูที่ 7

0 0 0 100 % 360,000

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยผกาทิพย์ หมูที่ 8 0 0 0 100 % 59,600

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยพาเพลิน  หมูที่ 14 0 0 0 100 % 300,000

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยไรแลนด์ 2 หมูที่ 9 0 0 122,843 -100 % 0
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ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสุนิสา หมูที่ 8 0 0 0 100 % 59,600

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยหนองหมี หมูที่ 4 0 0 0 100 % 20,000

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยหลังโรงเรียน หมูที่ 7 0 0 0 100 % 320,000

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยรวมพัฒนา  หมู
ที่ 13

0 0 158,498 -100 % 0

อุดหนุนเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน ให้กับสํานัก
งานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 

0 0 1,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,144,284.44 302,496.2 282,841 1,419,200
รวมงบเงินอุดหนุน 1,144,284.44 302,496.2 282,840.62 1,419,200

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,467,639.16 689,601.2 282,840.62 1,599,200
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสวนสาธารณะ/ สวนหยอมเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระ
ราชพิธีบรมราชภิเษก

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 30,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ  
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ

4,598,135.52 6,415,066.42 7,732,400 4.27 % 8,062,400

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

0 23,750 25,000 100 % 50,000
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รวมค่าใช้สอย 4,598,135.52 6,438,816.42 7,757,400 8,112,400
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 350,000 -75.71 % 85,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 350,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 4,598,135.52 6,438,816.42 8,107,400 8,197,400

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,598,135.52 6,438,816.42 8,107,400 8,197,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,345,163.68 9,308,627.62 10,752,180.62 12,534,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมสุขภาพป้องกัน
และควบคุมโรคตาง ๆ และเตรียมความ
พร้อมการแก้ไขโรคติดตออุบัติใหมให้แก
ประชาชน  

19,999 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการดําเนิน
กิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหินเหล็ก
ไฟ

13,300 13,500 30,000 0 % 30,000
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร กัด
กระจกเป็นลวดลายตาง ๆ 

29,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้อุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร 
ทําเสื้อยืดผ้าบาติก

20,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในตําบลหินเหล็กไฟ

600 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในตําบลหินเหล็ก
ไฟ

107,710 107,129 130,000 0 % 130,000

โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน 0 0 24,200 -100 % 0

โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ด้านสง
เสริมกิจกรรม การดูแลตัวเองและการ สง
เสริมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูง
อายุ  เจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน

0 0 0 100 % 500,000

โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสง
เสริมสุขภาพและการสงเสริมอาชีพสําหรับ
สําหรับผู้สูงอายุ

626,700 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการท้อง
กอนวัย อันควร

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท 
"โรงเรียนผู้สูงอายุ"

56,600 0 60,610 229.98 % 200,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ  

0 14,200 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง (2) การ
พัฒนาแปรรูปสินค้า ทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ จากกล้วย

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง (3) เรื่อง
อุตสาหกรรมในครอบครัว  หลักสูตร-ทําเสื้อ
ยืดผ้ามัดย้อม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมอาชีพและ เพิ่มรายได้ให้
กับประชาชน ในเขตตําบลหินเหล็กไฟ

0 0 10,950 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 873,909 134,829 255,760 970,000
รวมงบดําเนินงาน 873,909 134,829 255,760 970,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต
อําเภอหัวหิน ให้กับเทศบาลตําบลหนอง
พลับ

0 50,000 50,000 0 % 50,000
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอหัวหินให้กับเทศบาล
หนองพลับ  

50,000 0 0 0 % 0

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

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 923,909 184,829 305,760 1,020,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 923,909 184,829 305,760 1,020,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 -100 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 0 30,000 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

0 0 50,000 0 % 50,000
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนหรือ
คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้าแขงขัน

0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 200,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 200,000 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 200,000 200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

11,800 11,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 11,800 11,600 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา เชน วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา      
           วันอาสาฬหบูชา

850 1,093 20,000 0 % 20,000
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โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสงเสริม
ประเพณีไทย

0 900 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 5,000 4,400 5,000 14,900 % 750,000

รวมค่าใช้สอย 5,850 6,393 35,000 780,000
รวมงบดําเนินงาน 17,650 17,993 55,000 800,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 17,650 17,993 55,000 800,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการสงเสริมการทองเที่ยว 48,560 0 15,300 553.59 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 48,560 0 15,300 100,000
รวมงบดําเนินงาน 48,560 0 15,300 100,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 48,560 0 15,300 100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 66,210 17,993 300,300 1,100,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:15 หน้า : 49/72

75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,302,180 1,355,340 2,263,140 -4.9 % 2,152,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 100,000 12.5 % 112,500

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 433,680 456,240 479,160 49.09 % 714,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,520 22,020 20,400 41.18 % 28,800

เงินอื่น ๆ 67,200 67,200 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,932,780 1,986,000 2,947,900 3,093,120
รวมงบบุคลากร 1,932,780 1,986,000 2,947,900 3,093,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 166,870 -64.04 % 60,000

คาเชาบ้าน 59,000 55,000 60,000 0 % 60,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 29,800 -63.09 % 11,000

รวมค่าตอบแทน 84,000 67,500 256,670 131,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 374,413.84 504,108.6 812,000 -23.4 % 622,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 38,676 1,320 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการตรวจสอบรังวัดและสร้าง
หลักหมุดที่ดิน

0 0 429,400 -65.07 % 150,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,955.11 1,217,550.95 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 443,044.95 1,722,979.55 1,341,400 952,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,996 15,175 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,250 18,000 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 68,770 82,430 100,000 20 % 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,830 10,600 5,000 200 % 15,000
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วัสดุอื่น 341,690 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 466,536 126,205 235,000 255,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260 20,865 22,500 0 % 22,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 19,260 20,865 22,500 22,500
รวมงบดําเนินงาน 1,012,840.95 1,937,549.55 1,855,570 1,360,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักพิงเตี้ยขาเหล็กไมมี
ล้อ โครงสร้างผลิตจากโลหะ หุ้มด้วยหนังพี
วิซีปรับระดับขึ้นลงได้ ขนาด 55 - 61-90 
เซนติเมตร

0 0 7,800 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นสวน 
ขนาด 36000 บีทียู 

0 0 91,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ขนาด 48,000 บีทียู 0 0 5,750 -100 % 0
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จัดซื้อโต๊ะประชุมหน้าเหล็กโครงสร้างผลิต
จากเหล็กพนสีน้ําเงิน
ขนาด 75 x 120  เซนติเมตร

0 0 2,450 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)

8,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวล แบบที่ 1 
(จอแสดงผลขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว )
จํานวน 2   เครื่อง

44,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer )
สําหรับกระดาษ ขนาด A3 
จํานวน 1   เครื่อง

6,300 0 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 68,500 0 107,000 0
รวมงบลงทุน 68,500 0 107,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,014,120.95 3,923,549.55 4,910,470 4,453,620
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งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 77,600 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 241,400 1,458.57 % 3,762,400

รวมค่าใช้สอย 77,600 0 241,400 3,762,400
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 400,000 25 % 500,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 400,000 600,000
รวมงบดําเนินงาน 77,600 0 641,400 4,362,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 0 0 0 100 % 21,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเทปวัดระยะทาง 0 0 0 100 % 10,500

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0 0 0 100 % 37,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 69,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินอื่น หมูที่ 4 บ้านหนองตะเภา

0 494,000 0 0 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

กอสร้างตอเติมอาคารสํานักงาน
0 0 486,400 -100 % 0

โครงการตอเติมห้องเรียนและสนามเด็กเลน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง 0 0 281,300 -100 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองซอ
ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 12.00 เมตร

0 0 213,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 หมูที่ 11

0 0 0 100 % 499,800

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3 ( 
ตอจากโครงการเดิม ) หมูที่ 5 บ้านหนอง
คร้า

0 0 0 100 % 498,700
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3 
(ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 5 

0 0 102,600 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยฉิม
โหมด หมูที่ 4 

0 0 435,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยชวา
ทอง หมูที่ 6 

0 0 598,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโชค
พัฒนา3  หมูที่ 13

0 0 259,995 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยดีใจ 
หมูที่ 13 

0 0 265,335 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
พรสวรรค์ 3 หมูที่ 4 

0 0 120,700 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยยาย
สุด  หมูที่ 3

0 0 339,500 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยวงศ์
ทอง หมูที่ 1 

0 0 546,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสระ
หลวง (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 11

0 0 535,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
สําราญรักษ์ หมูที่ 8 

0 0 502,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
หนองโสน 2  หมูที่ 2

0 0 480,000 -100 % 0
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอุดม
สุข (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 3 บ้าน
หนองนกน้อย

0 0 0 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1   
หมูที่ 16

0 0 543,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3  
หมูที่ 15

0 0 0 100 % 142,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขา
จมดง หมูที่ 7 

0 0 535,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีเดน 
(ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 6

0 0 0 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทอง
ไทย หมูที่ 7

0 0 0 100 % 460,900

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไรวิ
รัตน์ หมูที่ 15 

0 0 546,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดี 
(ตอจากโครงการเดิม)  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 401,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ
สุข  หมูที่ 10

0 0 0 100 % 145,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ
สุข2 (ติดบ้านผู้ใหญ)  หมู 10

0 0 234,500 -100 % 0
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาม
พันนาม - หนองนกน้อย  (ตอจากโครงการ
เดิม) หมูที่ 12

0 0 0 100 % 497,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนอง
เหม 2 (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 5 บ้าน
หนองคร้า

0 0 0 100 % 494,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อํานวยผล 1/6 หมู 9

0 0 398,500 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อํานวยผล 1/7 หมู 9

0 0 157,500 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อํานวยผล 4/4  หมูที่ 9

0 0 0 100 % 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อํานวยผล 4/7  หมูที่ 9

0 0 0 100 % 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้าง
แมงโก้ หมูที่ 1

0 0 0 100 % 498,000

กอสร้างถนนลูกรัง ซอยงามขํา   หมู 3 0 0 154,000 -100 % 0

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

กอสร้างถนนลูกรัง ซอยรอบหนองวงเดือน 
หมูที่ 14

0 0 0 100 % 280,700

กอสร้างถนนลูกรัง ซอยวงแหวน 2 หมู 5 0 0 382,900 -100 % 0
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กอสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังบ้านใจรัก ไม้
ใหญ หมูที่ 10

0 0 0 100 % 359,900

กอสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังลาวัลเล  เดอะวิ
นเทจ - สวนสัตว์  หมูที่ 10

0 0 0 100 % 433,900

กอสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังวัดนิโครธาราม
-บ้านป้าเปรม หมูที่ 10  

0 0 155,400 -100 % 0

กอสร้างถนนลูกรังซอยต้นยาง  (ตอจาก
โครงการเดิม) หมูที่ 3

0 0 0 100 % 199,800

กอสร้างฝายชะลอน้ําบริเวณตลาดนัดหนอง
ขอน หมูที่15

0 0 183,500 -100 % 0

กอสร้างโรงจอดรถเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันฯ ของ อบต.)

0 0 466,000 -100 % 0

กอสร้างโรงจอดรถบริเวณริมสระน้ํา ภายใน
พื้นที่สํานักงาน อบต. 0 0 229,000 -100 % 0

กอสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าที่ทําการ อบ
ต.

0 0 127,000 -100 % 0
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กอสร้างโรงจอดรถมอเตอร์ไซด์บริเวณหน้า
สํานักงาน อบต. 0 0 72,900 -100 % 0

กอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.  ขนาดเส้น
ผานศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบอพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก  จากบ้านป้าชูถึง สระ
จาสําเนียง หมูที่ 16

0 0 0 100 % 499,500

กอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.  ขนาดเส้น
ผานศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบอพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านมอญ - 
หนองเหียงลาง  หมูที่ 1

0 0 0 100 % 1,431,900

กอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.  ขนาดเส้น
ผานศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบอพัก 
และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองรี  หมูที่ 2

0 0 0 100 % 1,313,000

กอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอ
พัก และฝาปิดตะแกรงเหล็ก  ซอยพูนสุข 
หมู 15

0 0 0 100 % 857,600

โครงการกอสร้างเสาธงชาติหน้าที่ทําการ 
อบต.หินเหล็กไฟ 0 0 150,000 -100 % 0
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โครงการขุดเจาะบอบาดาล ขนาดเส้นผา
ศูนย์กลาง6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
สูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ํา ขนาด 
2.00 แรงม้า 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์ 
ซอยตั๊งถาวรการ หมูที่ 4

0 0 207,000 -100 % 0

โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
อาคารสํานักงาน อบต.หินเหล็กไฟ 0 0 170,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนน คสล.ทาง
เข้า-ออก สํานักงาน อบต.หินเหล็กไฟ
หมู 4

0 0 85,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วย หน้า
สํานักงาน อบต.หินเหล็กไฟ 0 0 350,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบอพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยครัว
ผู้ใหญ

0 0 238,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หมอนไหมสมเด็จฯ  (ตอจากโครง'การ
เดิม)หมูที่ 14

0 0 551,700 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมูที่ 11 บ้านตอเกตุ

1,329,300 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยใจรื่น หมูที่ 8 บ้านหนองเสือดํา

238,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยชวาทอง หมูที่ 6 บ้านหนองซอ        

930,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตาหวาน หมูที่ 3 บ้านหนองนกน้อย     
                                                     
                    

309,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทียนชัย หมูที่ 2 บ้านวังโบสถ์

196,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลประเสริฐ หมูที่ 13 บ้านโชคพัฒนา  
   

251,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลอยสวาง (ต้นไทร) หมูที่ 2 บ้านวัง
โบสถ์

600,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพิมพ์ทอง หมูที่ 1 บ้านหนองขอน

409,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยกยอง หมูที่ 2 บ้านวังโบสถ์

500,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยาใจ หมูที่ 13 บ้านโชคพัฒนา          

226,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 5 บ้านหนองคร้า

305,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยรวมพัฒนา หมูที่ 6 บ้านหนองซอ

349,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยไรแลนด์3 หมูที่ 9 บ้านขอนทอง

450,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสามพันนาม – หนองนกน้อย หมูที่ 12 
บ้านสามพันนาม          

1,377,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสุดใจ หมูที่ 16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา  

255,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองเหม 2 หมูที่ 5 บ้านหนองคร้า

683,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอยูเจริญ หมูที่ 13 บ้านโชคพัฒนา   

263,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสําราญรักษ์ (ตอจากโครงการเดิม) 
หมู 8 บ้านหนองเสือดํา

614,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.30 
เมตร พร้อมบอพักและฝาปิด คสล. ซอย
ทรัพย์พี่น้อง หมูที่ 14 บ้านหนองสมอ        
                                  

186,000 0 0 0 % 0

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

322,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 0.40 
เมตร พร้อมบอพักคสล. และฝาตะแกรง
เหล็กปิดบอพัก ซอยมัชวงศ์ หมูที่ 10  บ้าน
หนองขอนใต้                 

450,000 0 0 0 % 0

เจาะบอบาดาล ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง6 นิ้ว 
พร้อม ติดตั้งหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความ
จุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และถังกรอง สนิม
เหล็กพร้อมอุปกรณ์ บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ประจําหมูบ้าน    หมูที่ 8

0 0 0 100 % 880,700

เจาะบอบาดาล ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง6 นิ้ว 
พร้อม ติดตั้งหอถังทรงแชมเปญ ขนาดความ
จุ 30 ลบ.ม. สูง 30 เมตร และถังกรอง สนิม
เหล็กพร้อมอุปกรณ์ ซอยหนองหมี   หมูที่ 4

0 0 0 100 % 1,242,900
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยโชคพัฒนา  หมูที่ 13

0 0 0 100 % 499,500

ปรับปรุงฝายน้ําล้น  หมูที่ 10 0 0 0 100 % 357,000

ปรับปรุงฝายน้ําล้น  หมูที่ 14 0 0 0 100 % 364,600

ปรับปรุงฝายน้ําล้น หมูที่ 1 0 0 0 100 % 360,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,243,300 494,000 11,225,230 14,710,400
รวมงบลงทุน 10,243,300 494,000 11,225,230 14,779,400

รวมงานก่อสร้าง 10,320,900 494,000 11,866,630 19,141,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,335,020.95 4,417,549.55 16,777,100 23,595,420

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 339,540 542,280 525,600 14.16 % 600,000

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 504,210 507,870 526,104 2.09 % 537,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 54,297 50,648 37,100 -22.37 % 28,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 940,047 1,142,798 1,130,804 1,207,920
รวมงบบุคลากร 940,047 1,142,798 1,130,804 1,207,920
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 44,964 -15.38 % 38,050

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 15,120 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,000 51,000 65,000 -7.69 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 66,120 119,964 108,050
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 111,935.75 14,860 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนว
ทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

0 48,840 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปนิธานศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 126,507 43,080 155.34 % 110,000
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจขึ้น
ทะเบียนและทําบัตรประจําตัวสุนัขและแมว

30,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม

0 0 0 100 % 20,000

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

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมและสงเสริม คนเอาถาน 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 27,051.62 3,800 80,000 -62.5 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 178,707.37 194,007 308,080 390,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,960 20,000 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,910 2,000 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,979 4,989 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 34,420 32,910 60,000 0 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 41,430 6,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,050 34,740 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 155,649 100,639 218,000 190,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,988 8,988 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,988 8,988 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 379,344.37 369,754 656,044 698,050

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน ๑ 
ตัว 

3,900 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้ ๒ บานเปิดกระจกทรงสูง 
ขนาด ๓ ฟุต จํานวน ๒ ตู้

9,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้๒บานเปิดทึบ มือจับฝัง  
จํานวน ๑ ตัว 

3,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม ๒๐ ชอง มีล้อ
เลื่อน จํานวน ๑ ตัว

2,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ 
ฟุต จํานวน ๑ ตู้

3,900 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนผสม ขนาด ๓ฟุต 
มีลิ้นชักกลาง  จํานวน ๑ ตู้ 

5,900 0 0 0 % 0
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โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก จํานวน 
๑ ตู้

3,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก 
จํานวน ๑ ตัว

3,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะเสริมข้างมีล้อเลื่อน 
จํานวน ๑ ตัว 

2,500 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็กสํานักงานขนาด ๔ 
ฟุต จํานวน ๑ โต๊ะ

4,000 0 0 0 % 0

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

32,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

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

66,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อ สวนควบรถไถเดินตามชุดจานผาน 0 0 6,580 -100 % 0

จัดซื้อยางรถไถเดินตามพร้อมกระทะล้อ 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อสวนควบรถไถเดินตามหัวตัดหญ้าติด
หน้ารถไถ

0 0 6,440 -100 % 0

จัดซื้อสาลี่บรรทุกรถไถเดินตาม 0 0 22,400 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 
1 

16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 157,200 0 76,920 0
รวมงบลงทุน 157,200 0 76,920 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 1,476,591.37 1,512,552 1,863,768 1,905,970
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการอนุรักษ์ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะใน
เขตพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

0 0 50,000 -20 % 40,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่น 
สร้างป่า รักษ์น้ํา

0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการดําเนินโครงการสวน
สาธารณะ/สวนหยอมเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชภิเษก 

0 0 40,000 -100 % 0

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

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 125,000 85,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 125,000 85,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 125,000 85,000
รวมแผนงานการเกษตร 1,476,591.37 1,512,552 1,988,768 1,990,970
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขา
ปราณบุรี 

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

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

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

รวมทุกแผนงาน 82,146,536.96 76,508,533.46 94,390,100 111,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

อําเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 111,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 25,152,715 บาท
งบกลาง รวม 25,152,715 บาท

งบกลาง รวม 25,152,715 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 483,297 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครอง
ชีพ คาจ้างชั่วคราว 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     (1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
     (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
     (3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 26/8/2565  13:16:03 หน้า : 1/146

99



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 193,319 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน โดย
ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566
 และจํานวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือคํานวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้นของจํานวนผู้สูงอายุ 3 ป ย้อนหลัง ข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่
ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นประกอบกัน เป็นไปตามหนังสือสั่งการ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เงินอุดหนุนคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
    (3) ตามภารกิจถายโอนมาตรา16แหงพ.ร.บ.กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
(กองสวัสดิการและสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,236,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยความพิการและทุพพลภาพ ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบ
ถ้วนโดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้พิการ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  หรือ
คํานวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้
พิการ 3 ป ย้อนหลัง ข้อมูลประมาณการจํานวนคนพิการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่คาดวาจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติม
ระหวางปและข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นประกอบกัน
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
     (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
พิการ
     (3) ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
(กองสวัสดิการและสังคม)

วันที่พิมพ : 26/8/2565  13:16:03 หน้า : 4/146

102



เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
 และจํานวนที่เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลประชากรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือคํานวณโดยใช้ประมาณการอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้นของจํานวนผู้ป่วยเอดส 3 ป ย้อนหลัง และข้อมูลประมาณการ
จํานวนผู้ป่วยเอดสในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่คาด
วาจะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมระหวางปและข้อมูลจํานวนผู้ป่วยเอดส
ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นประกอบกัน
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส
    (3) ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
(กองสวัสดิการและสังคม)

เงินสํารองจาย จํานวน 2,611,494 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
(สํานักปลัด)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 32,045 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผู้รับบํานาญขององคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 1 ราย 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญของราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,612,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น(ก.บ.ท.) 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
       (1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
       (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2563
       (3) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563
       (4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
       (5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
(สํานักปลัด)  
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
หินเหล็กไฟ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ โดยตั้งไว้ไมน้อยกวาร้อยละ 50  ของ
คาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ                
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
    (2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. 2561 
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,572,390 บาท

งบบุคลากร รวม 10,505,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,342,760 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 556,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ดังนี้     
    - นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือน
ละ 22,080 บาท จํานวน 12 เดือน     
    - รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 2 ราย อัตรา
เดือนละ 12,140 บาท จํานวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัด)   
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ ดังนี้  
    - นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือน
ละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน
    - รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 2 ราย อัตรา
เดือนละ 2,000  บาท จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)        

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวนตํา
บหินเหล็กไฟ และรองนายกองคการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ ดังนี้ 
    - นายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือน
ละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน
    - รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 2 ราย อัตรา
เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน         
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)     
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 95,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ อัตราเดือน 7,920 บาท จํานวน 12
 เดือน  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)              
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,595,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกประธานสภา อบต.,รอง
ประธานสภาอบต.,สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา อบต.หิน
เหล็กไฟ ดังนี้     
    - ประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 12,140 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 145,680 บาท   
    - รองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,930
 บาท   จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 119,160 บาท   
    - สมาชิกสภา อบต. จํานวน 14 ราย อัตราเดือนละ 7,920
  บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,595,400 บาท  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)        
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,162,980 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 5,350,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป ดังนี้
    - ปลัด อบต.           จํานวน 1 อัตรา
    - รองปลัด อบต.     จํานวน 1 อัตรา
    - สํานักปลัด อบต.  จํานวน 11 อัตรา     
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น)
(สํานักปลัด)         
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 314,400 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัว
หน้าสํานักปลัด อบต. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้า
ฝ่ายนโยบายและแผน 
   - เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
   - เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)  
    (3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)
    (4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คา
ทดแทนและการชวยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521
    (5) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.) 
(สํานักปลัด) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 296,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ซึ่งเป็นผู้มี
สิทธิได้รับตามกฎหมาย
   1) ปลัด อบต.         
   2) รองปลัด อบต.     
   3) หัวหน้าสํานักปลัด อบต.  
   4) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
   5) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน        
   6) นิติกร วช.   
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น) 
(สํานักปลัด)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,056,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 16 อัตรา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 
(สํานักปลัด)              
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 145,200 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 4,066,650 บาท
ค่าตอบแทน รวม 786,650 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 306,650 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
ประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559   
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4562  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้รับ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบัยที่ 4
 ) พ.ศ.2562 
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 
(สํานักปลัด)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
(สํานักปลัด )     
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ค่าใช้สอย รวม 1,810,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
    - คาจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพรทางวิทยุ,โทรทัศนหรือสิ่งตี
พิมพตาง ๆ วีดีทัศน ฯลฯ  
    - คาถายเอกสาร เย็บเลม เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ แผน
พัฒนาท้องถิ่น หรือสิ่งพิมพอื่นๆ  
    - คาใช้จายในการเผยแพรผลการดําเนินงาน อบต.หินเหล็กไฟ
    - คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ  เชน กิจกรรมของ
อบต.กิจกรรม กิจกรรมปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหา
กษัตริย กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ การเผยแพรให้ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  การ
รณรงคแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาล และ
กิจกรรมสงเสริมด้านการทองเที่ยว ฯลฯ       
    - คาจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟขององคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ   
    - คาใช้จายในการเชาพื้นที่เว็ปไซตรายเดือน และคาจด
ทะเบียนโดเบนเมนรายป ของ อบต.หินเหล็กไฟ  
    - คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงาน  
    - คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ   
    - คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ของสํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 5 อัตราๆละ 9,000
/เดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 540,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
    (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
(สํานักปลัด)  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
    1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจายเป็น
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารสําหรับกรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การ
แถลงขาวขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เป็นต้น  
    2) คาใช้จายในการประชุมราชการ องคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักปลัด)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(7) คาใช้จายในโครงการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร     
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผู้นําชุมชน และบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ เชน คา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาหนังสือ  สําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561  
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
    (4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 4
 ยุทธศาสตรด้านการเมืองการบริหาร หน้า 303 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)  
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คาใช้จายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติตาม
วาระและในโอกาสตางๆ และการสนับสนุน โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ เชน การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเชิญชวน หรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักปลัด)   

คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดงานโครงการวันสําคัญของทางราชการ เชน วัน
ปยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ การอํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ตางๆ รวมทั้งจายเป็นคา พวงมาลา ชอดอกไม้ คาพวง
มาลัย กระเช้าดอกไม้ สําหรับรวมพิธีการที่สําคัญของทางราชการ
รวมกับหนวยงานราชการอื่น ตามวาระและโอกาสตางๆ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักปลัด)   
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนา ฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561   
(สํานักปลัด )  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ซึ่งเข้ารับการฝึก
อบรมกับหนวยงานอื่น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(สํานักปลัด)  
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เชน คาวัสดุ อุปกรณ เครื่อง
เขียน คาถายเอกสาร คาหนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหารวาง และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561   
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4657ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด )  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตั้งไว้ 60,000 บาท
    2) คาใช้จายบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบลูกขายของเสียงไร้
สายทางไกลอัตโนมัติชุดแมขายเครื่องสงวิทยุระบบกระจายเสีย
ชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ชุดลูกขายของเสียงไร้สายทางไกล
อัตโนมัติ ฯลฯ ซึ่งอยูในความดูแลของสํานักงานปลัด  ตั้ง
ไว้ 150,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด )  
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ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่จําเป็นในการใช้งานสํานักงาน
ตางๆ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นเชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ําดื่ม ธงชาติ ธง
สัญลักษณ วารสาร หนังสือพิมพ นิตยสารรายสัปดาห/  
รายเดือน หนังสือท้องถิ่นไทย หนังสือทางวิชาการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เชน สายไฟ ปลั๊ก
ไฟ หลอดไฟ ฯลฯ
 - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
( สํานักปลัด )  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้กวาด สบู ผง
ซักฟอก น้ํายาขัดพื้น ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
( สํานักปลัด )  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่จําเป็นในการใช้
งาน เชน ค้อน คีม จอบ สิ่ว เลื่อย เสียม น้ํามันทา
ไม้ สี ทินเนอร แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่จําเป็นในการใช้งานรถ
ยนตสวนกลาง ยี่ห้ออีซูซุเลขทะเบียน กฉ 5091
 เชน ไขควง ประแจ ถังน้ํามัน ไฟหน้า 
หม้อน้ํา กุญแจเลื่อน คีมล็อค แบตเตอรี ยางรถยนต ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
( สํานักปลัด )  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
( สํานักปลัด )  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หรือคาขัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสต ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(สํานักปลัด)  

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายจายคา
วัสดุ เชน มิเตอรน้ําไฟฟ้า ตระแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลว
เปดแกส ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
( สํานักปลัด )  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 920,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล กิจการประปา เสียงไร้สาย รวมทั้งที่อื่นๆ ซึ่งอยูในความ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
( สํานักปลัด )  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ 
( สํานักปลัด )  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต การด
 และคาสื่อสารอื่นๆ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง สายเคเบิ้ลทีวี คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม ทั้งการจัดทําระบบเครือขาย ภายใน ฯลฯ 
(สํานักปลัด) 
 
 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย คาลงทะเบียน  
( สํานักปลัด )  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นโทรภาพ (โทรสาร) คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้อินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและคา
สื่อสารอื่นๆ เชน เคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้
บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการช้บริการ 
( สํานักปลัด )  
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการเชาพื้นที่เว็ปไซตรายเดือน คา
จดทะเบียนโดเมนเนมรายป ของ อบต.หินเหล็กไฟ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัด)  

งานบริหารงานคลัง รวม 6,745,700 บาท
งบบุคลากร รวม 4,943,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,943,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,400,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน
สวนท้องถิ่นประจําป ให้แกข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นสังกัด
กองคลัง จํานวนอัตราเป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน ประโยชนตอบ
แทนอื่น) 
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 115,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตําแหนงด้าน
พัสดุ เงินเพิ่มตําแหนง เงินคาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ
 ตามที่กฎหมายกําหนด ให้แกข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น สังกัดกองคลัง จํานวนอัตราเป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)  
    (3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้า
ฝ่ายตาง ๆ สังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย จํานวน
อัตราเป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น) 
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,223,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ให้แกพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง จํานวนอัตราเป็น
ไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ 4) 
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 100,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก
พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง จํานวนอัตราเป็นไปตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)  
    (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,802,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 712,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 270,500 บาท

เพื่อจายเป็น
    1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560  และรวมถึงคาตอบแทนอื่น จํานวน 100,000.00
 บาท  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
        (1) หนังสือ ที่ กค.0402.5/ว85 ลงวันที่ 16 กันยายน 2561
        (2) หนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
    2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง จํานวน 170,500 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
        (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
        (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559   
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4562  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 352,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
    (2) หนังสือที่ มท.0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน และ
ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
 -  คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือคาเชา
เครื่องถายเอกสาร 
 -  คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ 
 -  คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก
 -  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
        (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        (3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
        (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
(กองคลัง)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาจ้างเหมา ใน
การปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน คาจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่ เพื่อสํารวจข้อมูลคาจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑสํารวจ คา
ใช้จายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2550 
(2) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(4) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 4
 ยุทธศาสตรด้านการเมืองการบริหาร หน้า 302 ลําดับที่ 1(กอง
คลัง)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนตสวน
กลาง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ แบบพิมพ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี่ สําหรับรถสวนกลางที่อยูในความดูแลของ
กองคลัง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยไม
เกินสองหมื่นบาท 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คา
เชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย 
(กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียตาง ๆ 
(กองคลัง)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมตาง ๆ  
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 460,000 บาท
งบบุคลากร รวม 409,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 409,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล (หนวยตรวจสอบภาย
ใน) จํานวน 1 อัตรา จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น)
(หนวยตรวจสอบภายใน) 

งบดําเนินงาน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
ประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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ค่าใช้สอย รวม 28,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของหนวยตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    (3) หนังสือกระทรวงมหาตไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
(หนวยตรวจสอบภายใน)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราซการ หรือไปอบรมสัมมนาฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใช้
จายทํานองเดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ซึ่ง
เข้ารับการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
(หนวยตรวจสอบภายใน)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เป็นต้น  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(หนวยตรวจสอบภายใน)

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

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสก
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,146,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,146,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้
ปฏิบัติหน้าที่ ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 
    (2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560 
(สํานักปลัด)         

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ เบิกเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัด)               
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ค่าใช้สอย รวม 706,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 486,000 บาท

เพื่อจายเป็น  
    (1) คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจําศูนย อปพร. องคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 4 อัตราๆละ 9,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 432,000 บาท  
    (2) คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ เชน คาจ้างเหมาทําป้ายประชา
สัมพันธ รณรงคป้องกันอุบัติเหตุ ยาเสพติด การเผาป่า การเผาใน
ที่โลง คาจ้างเหมาเข้าเลมถายเอกสาร สื่อประชาสัมพันธในรูป
แบบตางๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 54,000 บาท  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฎิบัติราชการ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มทักษะ การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้แกเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และผู้เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) ยุทธศาสตรที่ 6
 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน หน้า 321 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด) 

โครงการจัดฝึกทบทวน อปพร. ประจําเดือน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกทบทวน อปพร. ประจํา
เดือน เชน คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) ยุทธศาสตรที่ 6
 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน หน้า 322 ลําดับที่ 4  
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรม อปพร.  รุนที่ 3 หลักสูตร จัดตั้งรุนที่3 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเรียก อปพร.ที่ผานการฝึกอบรมแล้ว
มาอบรมทบทวนประจําเดือน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ
งาน เชน  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 6
 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน หน้า 321 ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัด) 

โครงการฝึกอบรมจิตอาสา พระราชทาน 904 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระ
ราชทาน 904 เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) ยุทธศาสตรที่ 6
 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน หน้า 322 ลําดับที่ 5 
(สํานักปลัด) 
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ และประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน
ด้านการระงับ อัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความ
สามารถในการระงับอัคคีภัยได้อยางถูกต้องปลอดภัย อยางมี
ประสิทธิภาพ เชน คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คา
หนังสือ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ   
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
    (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ) ยุทธศาสตรที่ 6
 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน หน้า 323 ลําดับที่ 6  
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชนสายไฟ ปลั๊กไฟ สาย
อากาศหรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ  เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด )  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณยานพาหนะและขนสง ยี่ห้อมิตซู
บิชิ เลขทะเบียน บค 8051 ยี่ห้อมาสด้า กข 7462 รถกู้ภัยเคลื่อน
ที่เร็ว เชน ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด )  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด )  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ใช้ปฏิบัติ
งานสํานักงานและปฏิบัติงานนอกสนาม 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด )  
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 990,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในชวง
เทศกาลตางๆ  
เชน  เทศกาลปใหม    เทศกาลสงกรานต เป็นต้น

จํานวน 50,000 บาท

เชน  เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เป็นต้น   
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดตั้งจุดบริการ/จุดตรวจรวมในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม   เทศกาล
สงกรานต หรือเทศกาลอื่นในชวงวันหยุดตอเนื่อง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557  
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  
    (3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
    (4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
    (5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2เมษายน 2564 
    (6) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ) ยุทธศาสตรที่ 6
 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน หน้า 324 ลําดับที่ 7 
(สํานักปลัด)  
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โครงการให้ความชวยเหลือ ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ของ อปท. จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
    (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน หน้า 23 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถน้ํา
อเนกประสงค 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้    
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด )  
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  
    - จัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมตู้เก็บแบบ2ถัง จํานวน 10 ชุด
    - สายสงน้ําดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 6
 เส้น
    - สายสงน้ําดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 4
 เส้น
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด )  

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 25
 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,499,770 บาท

งบบุคลากร รวม 5,126,770 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,126,770 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,655,970 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป
        - เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล  จํานวน 5 อัตรา
        - เงินเดือนสําหรับข้าราชการครู      จํานวน 5 อัตรา
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น) 
    (3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2564 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
     (3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,181,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 17
 อัตรา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 223,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด ให้แกพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
    (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)     
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)     

งบดําเนินงาน รวม 1,373,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
ประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    - คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป และบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่จําเป็น
    - คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธ
ข้อมูลตาง ๆ เชน แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ป้ายโรอัพ ธงญี่ปุ่น ป้ายตาง ๆ เป็นต้น 
    - คาจ้างเหมาจัดทํา/ตอเติม/ปรับปรุง/ซอมแซม ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน คาจ้างเหมาปูกระเบื้อง,จ้างเหมาจัดทําบอรดประชา
สัมพันธข้อมูลขาวสาร, จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดพร้อมเหล็กดัด,จ้าง
เหมาปูพื้นยาง เป็นต้น 
    - คาจ้างเหมาบริการถายเอกสารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เชน แผนการจัดประสบการณ เป็นต้น 
    - คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาใช้จายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ซึ่งเข้า
รับการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เชน รถยนตสวนกลาง ยี่ห้อเชฟโรเลต เลข
ทะเบียน บพ 3056, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ, เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ตาง ๆ เชน ไม้กวาด จาน ชาม
ช้อน แก้วน้ํา ผงซักฟอก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้างตาง ๆ เชน แปรงทาสี สี
น้ํามัน ไม้ เสื่อน้ํามัน อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง ทราย เป็น
ต้น 
- เป็นไปตามหฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอะไหลรถยนตสวนกลาง ยี่ห้อเซฟโรเลต เลข
ทะเบียน บพ-3056 เชน ยาง แบตเตอรี่ฯลฯ 
- เป็นไปตามหฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตสวนกลาง ยี่ห้อเชฟโร
เลต เลขทะเบียน บพ 3056 เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่องฯลฯ
- เป็นไปตามหฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสก 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้น้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหิน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตการติดตั้ง
และคาบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง
การจัดทําระบบเครือขายภายใน
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,845,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,145,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,745,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรม การแขงขันทักษะเตรียม ความพร้อมสําหรับ
เด็กปฐมวัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมการแขง
ขันทักษะเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กปฐมวัย เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ เงินหรือของรางวัลสําหรับการแขง
ขัน เป็นต้น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้       
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม  หน้า 178 ลําดับ
ที่ 1             
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
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โครงการจัดกิจกรรมอบรมสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมอบรม/สง
เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ เชน คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ เป็นต้น สําหรับการจัด
ทําโครงการ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566- 2570 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 179 ลําดับที่ 4 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการฝึกอบรมเปดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเปดโลกการ
ศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน เชน คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม เป็นต้น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 179  ลําดับที่ 5 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
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สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 6 ศูนย อัตราคน
ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน
- เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 6 ศูนย จัด
สรรสําหรับเด็ก อายุ 2-5 ป อัตราคนละ 1,700 บาท/ป 
- เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเป็นคาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ป อัตรา
คนละ 200 บาท/ป 
- เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเป็นคาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5
 ป อัตราคนละ 200 บาท/ป 
- เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5
 ป อัตราคนละ 300 บาท/ป 
- เพื่อจายเป็นงบประมาณจัดสรรในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5
 ป อัตราคนละ 430 บาท/ป 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 183 ลําดับที่ 11
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(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม)
โครงการอบรมสงเสริม การเฝ้าระวังและสงเสริม พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้คูมือ DSPM

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมการเฝ้า
ระวังและสงเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คูมือ DSPM 
เชน คาวัสดุและอุปกรณ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึก
อบรม เป็นต้น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 180 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 2,400,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ ดังนี้  
    1) จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แกเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ตั้ง
ไว้ 2,400,000 บาท 
       - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวัง
โบสถ,โรงเรียนบ้านหนองตะเภา,โรงเรียนบ้านหนองคร้า,โรงเรียน
บ้านหนองซอ,โรงเรียนบ้านหนองเหียง,โรงเรียนอนุบาล
หัวหิน จํานวน 260 วัน 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
             (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ของ
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องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
              (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร
ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 181 ลําดับที่ 8
    2) จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ จํานวน 6 แหง ตั้งไว้ 500,000 บาท
      - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ จํานวน 6 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
คร้า,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเหียง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน เป็นเวลา 260
 วัน
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
               (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
                (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570
) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้า 181 ลําดับที่ 9
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบเงินอุดหนุน รวม 5,700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,700,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน

จํานวน 5,700,000 บาท
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อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 6 โรงเรียน ได้แก โรงเรียนบ้านวังโบสถ,โรงเรียนบ้าน
หนองตะเภา,โรงเรียนบ้านหนองคร้า,โรงเรียนบ้านหนอง
ซอ,โรงเรียนบ้านหนองเหียง,โรงเรียนอนุบาลหัวหิน เพื่อจายเป็น
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6
 โรงเรียน อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
- สําหรับเงินอุดหนุนสวนราชการ เป็นไปตามหนังสือสั่งการและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
    (4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 182 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,350,230 บาท

งบบุคลากร รวม 2,082,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,082,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,040,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 7
 อัตรา จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหาร สวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

งบดําเนินงาน รวม 903,270 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 350,270 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 230,270 บาท

เพื่อจายเป็น
1) เงินคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2
 คนๆ ละ 6,000 บาทตอเดือน  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562 
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ 2563
    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
    (5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 86,270
 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
ประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559   
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4562  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
    - คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือ
สิ่งพิมพตาง ๆ 
    - คาธรรมเนียม คาบํารุง  คาบริการ  คาตรวจวิเคราะห  คา
สํารวจ  รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
    - คาเชาทรัพยสินในการจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ  ด้าน
สาธารณสุข  เชน เต็นท , โตะ,  เก้าอี้  ฯลฯ  
    - คาโฆษณา และเผยแพรขาวสารของ อบต.ทาง
วิทยุ , โทรทัศน ,โรงมหรสพ, รถแห หรือ สิ่งตีพิมพตาง ๆ เป็น
ต้น 
    - คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ แผนพับตางๆด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชน ภาพพิมพ  สื่อสิ่งพิมพ ป้ายไว
นิล พลาสติก  PVCเอกสารแผนพับ  ฯลฯ 
    - คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทดแทนตําแหนงตาง ๆ ของ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    - คาจ้างเหมาจัดทํา/ปรับปรุง/ตอเติม/ติดตั้งอุปกรณตาง ๆ
 บริเวณอาคารสํานักงานและบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
    - คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคการปกครองสวน
ท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  อาสาสมัครสาธารณสุข 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม  หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกัน  ให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  ซึ่งเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงานด้านการ สง
เสริมสุขภาพป้องกันและ ควบคุมโรคและทัศนศึกษา ดูงาน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  ในการดําเนินงานจัดฝึก
อบรม ประชุม  สัมมนา  จัดกิจกรรมรณรงค เชน คาเอกสาร  คู
มือ  วัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน  อาหาร  อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คายานพาหนะ  คาสมนาคุณวิทยากร   และคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตรที่ 1
  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม  หน้า 154 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ : 26/8/2565  13:16:04 หน้า : 66/146

164



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตเก็บขยะ  รถยนตสวน
กลาง  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  ตู้  โตะ   ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

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

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  น้ําดื่ม   ตะแกรงวาง
เอกสาร  ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น    
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)        

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมือ  อุปกรณวิทยาศาสตรการ
แพทย  เชน  เวชภัณฑยา ชุดทําแผล  ถุงมือ แอลกอฮอล น้ํายา
ตาง ๆ หูฟัง  เปลหามคนไข้   เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดพก
พา สารเคมีกําจัดสัตวและแมลงนําโรค ทรายอะเบท  ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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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  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

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

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกลาว  และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ เชนการ
เชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพทฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต การติด
ตั้ง และคาบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรวมทั้งคาจัดทํา
ระบบเครือขายภายใน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที1่
 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ราคาชุด
ละ 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก  (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
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ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด    ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย 
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
    - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 2
) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 3) มี
หนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง             
    - มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
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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  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้
    (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ.2563  
    (2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    (3)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 158-173
 ลําดับ 12-27
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,997,805 บาท

งบบุคลากร รวม 1,379,805 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,379,805 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 841,065 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลรวมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น)
(กองสวัสดิการและสังคม) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
และสังคม ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น)
(กองสวัสดิการและสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 483,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างหรือคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 
(กองสวัสดิการและสังคม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 31,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายให้แกพนักงานจ้าง จํานวนอัตราเป็นไปตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามป
    - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
    (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.3/1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
(กองสวัสดิการและสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 618,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
ประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 
(กองสวัสดิการและสังคม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้ปฏิบัติ
งานฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559   
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4562  ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการและ
สังคม)                                                                      
                                

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562 
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381  ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2562 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเป็นคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
(กองสวัสดิการและสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
(กองสวัสดิการและสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 297,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 227,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
    - คาจ้างถายเอกสารหรือคาเชาเครื่องถายเอกสาร
    - คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร
    - คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธที่เกี่ยวข้องกับงานกอง
สวัสดิการสังคม          
    - คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
        1) คาจ้างเหมาบริการตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 12
 เดือนๆละ 9,000 บาท  ตั้งไว้  108,000 บาท                 
        2) คาจ้างเหมาบริการตําแหนงบริการงาน
ธุรการ   จํานวน 3 เดือนๆ ละ 9,000 บาท  ตั้งไว้ 27,000 บาท 
รวมเป็นเงินจ้างเหมาบริการ 135,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
(กองสวัสดิการและสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับ คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายที่จําเป็นอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(กองสวัสดิการและสังคม)    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม)

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตาง ๆ
  เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณพาหนะ สําหรับรถยนตที่อยูในความ
รับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เชน แบตเตอรี่ ยางรถ หัว
เทียน น้ํามันเบรก น้ํากลั่น ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก   
แผนดิสท 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการและสังคม)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ
(กองสวัสดิการและสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,707,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,907,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,907,400 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,731,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน  13 อัตรา จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 176,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มสําหรับพนักงาน
จ้างผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
    (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3
/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
    (3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3
/ว2061 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ พ
.ศ.2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตเก็บขยะ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ  เชน มีด  แปรง  ไม้
กวาด  สบู  ผงซักฟอก  ถุงดําใสขยะ  ถุงแดงใสขยะ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น    
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)      

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สร้าง เชน ค้อน จอบ เสียม คีม ชะแลง  ตะปู สี และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับงานกอสร้าง
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอะไหล รถยนตเก็บ
ขยะ เชน ยาง แบตเตอรี่ ไขควง คีมหรือกุญแจตาง ๆ  ฯลฯ   
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นของรถยนตสวน
กลาง รถยนตเก็บขยะ เครื่องพนหมอกควัน เลื่อยยนต  เครื่องพน
ฝอยละอองละเอียด ( ULV)  รถจักรยานยนต  เครื่องตัด
หญ้า  และใช้สําหรับกําจัดแหลงเพาะพันธยุง เชน น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด  น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น น้ํา
กลั่น จารบี  แกสหรือกาซ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)              

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรองเท้า ถุงมือ เสื้อ เสื้อกัน
ฝน กางเกง ผ้า  เครื่องแบบ ฯลฯ เพื่อใช้สําหรับงานด้านสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,599,200 บาท
งบลงทุน รวม 180,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อโคมไฟฟ้าสองสวางพร้อมเสา ติดตั้งบริเวณสนามกีฬาศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 11

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโคมไฟฟ้าสองสวางพร้อมเสา ติดตั้งบริเวณ
สนามกีฬาศาลาเอนกประสงค หมูที่ 11  จํานวน 4 ชุด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 3 หน้า 24 
( กองชาง )

งบเงินอุดหนุน รวม 1,419,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,419,200 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยตาเปลี่ยน หมูที่ 7 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยตาเปลี่ยน หมู
ที่ 7 บ้านหนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตประปา
ภูมิภาค ระยะทาง 500 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 14 หน้า 20
(กองชาง)
    

ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยหนองเหียง-บ้านมอญ หมูที่ 7 จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยหนองเหียง-บ้าน
มอญ หมูที่ 7 บ้านหนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตประปา
ภูมิภาค ระยะทาง 600 เมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 18 หน้า 21
(กองชาง)
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ขยายเขตไฟฟ้า ซอยผกาทิพย หมูที่ 8 จํานวน 59,600 บาท

เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยผกาทิพย หมูที่ 8
 บ้านหนองเสือดํา ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะ
ทาง 100 เมตร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 10 หน้า 19 
( กองชาง )                                  

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยพาเพลิน  หมูที่ 14 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยพาเพลิน หมูที่ 14
 บ้านหนองสมอ ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะ
ทาง 340 เมตร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 13 หน้า 20 
( กองชาง ) 

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสุนิสา หมูที่ 8 จํานวน 59,600 บาท

เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยสุนิสา หมูที่ 8 บ้าน
หนองเสือดํา ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะ
ทาง 150 เมตร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 9 หน้า 19 
( กองชาง ) 

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยหนองหมี หมูที่ 4 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยหนองหมี หมูที่ 4
 บ้านหนองตะเภา ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ระยะ
ทาง 7 เมตร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 5 หน้า 18
( กองชาง )
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ขยายเขตไฟฟ้า ซอยหลังโรงเรียน หมูที่ 7 จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ซอยหลังโรงเรียน หมู
ที่ 7 บ้านหนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา ระยะทาง 400 เมตร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 7 หน้า 19
( กองชาง )

งานสวนสาธารณะ รวม 30,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสวนสาธารณะ/ สวนหยอมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคล พระราชพิธีบรมราชภิเษก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการสวน
สาธารณะ/สวนหยอมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537สวนที่ 3 มาตรา 66 มาตรา 67(1) (7) มาตรา68 (4
) มาตรา 69 และมาตรา 69/1
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา16(13) และ(27)
    (3) หนังสือที่ มท 0810.3/ว4095 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
    (4) หนังสือที่ มท 0810.6/ ว2132 ลงวันที่ 30
 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ระยะที่ ๒
    (5) หนังสือที่ ปข 0023.13/ ว655 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
 เรื่อง การดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
    (6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808 2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
    (7) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทศาสตรที่ 5
 ยุทธศาสตรการพัฒนาต้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 312 ลําดับที่ 1
(กองสงเสริมการเกษตร)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 8,197,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,197,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 8,112,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลตาง ๆ

จํานวน 8,062,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ  คาเชา
สถานที่  คาจ้างเหมาจัดทําระบบขุดบอ  ฝังกลบ รวมถึงกระบวน
การตาง ๆ ในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของตําบลหิน
เหล็กไฟ    
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)             
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินงานและให้แกผู้ที่เข้า
รวมโครงการในการจัดกิจกรรมรณรงค  การประชุม หรือฝึก
อบรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 5
  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม  หน้า 314 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร มีหู 2
 ข้าง เจาะรูก้นถัง ใสหมายเลขกํากับข้างถังและพนโลโก้ อบต.หิน
เหล็กไฟ  จํานวน 200 ใบ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,020,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 970,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการดําเนินกิจการสภา
เด็กและเยาวชนตําบลหินเหล็กไฟ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณประกอบการฝึกอบรม คาสมมนาคุณวิทยากร
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
    (5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว
 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการจัดให้มี
สภาเด็กและเยาวชนตําบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
    (6) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 151  ลําดับที่ 48
(กองสวัสดิการและสังคม)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตําบลหิน
เหล็กไฟ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ในตําบลหินเหล็กไฟ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณประกอบการฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
    (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 108 ลําดับที่ 3
(กองสวัสดิการและสังคม)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการในตําบลหินเหล็กไฟ โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณประกอบการฝึกอบรม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจําศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นต้องใช้ใน
โครงการ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
    (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 139  ลําดับที่ 35
(กองสวัสดิการและสังคม)
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โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ด้านสงเสริมกิจกรรม การดูแลตัว
เองและการ สงเสริมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ  เจ้า
หน้าทีปฏิบัติงาน

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านสง
เสริมกิจกรรมการดูแลตัวเองและการสงเสริมอาชีพสําหรับผู้สูง
อายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เชน  คาวัสดุ
อุปกรณ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของสมมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาที่พัก คา
พาหนะและอื่น ๆที่จําเป็นแกผู้เข้ารวมโครงการและคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้อง และจําเป็นในการดําเนินงาน ตามรายละเอียดของ
โครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
    (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 146 ลําดับที่ 43
(กองสวัสดิการและสังคม)
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โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการท้องกอนวัย อันควร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาการท้องกอน
วัยอันควรโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณประกอบการ
ฝึกอบรม คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
    (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 150 ลําดับที่ 47
(กองสวัสดิการและสังคม)
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ" จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในบริบท“โรงเรียนผู้สูงอาย”ุโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณประกอบการฝึกอบรม คาสมมนาคุณวิทยากรและคาใช้
จายอื่นที่จําเป็น  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
    (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 141 ลําดับที่ 38
(กองสวัสดิการและสังคม)
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง (2) การพัฒนาแปรรูปสินค้า ทาง
การเกษตร ผลิตภัณฑ จากกล้วย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การพัฒนาแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑจากกล้วย โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณประกอบการฝึกอบรม คา
สมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
    (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 112 ลําดับที่ 8
(กองสวัสดิการและสังคม)
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง (3) เรื่องอุตสาหกรรมในครอบครัว  
หลักสูตร-ทําเสื้อยืดผ้ามัดย้อม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการอบรมสงเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในเขตตําบลหินเหล็กไฟ โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณประกอบการฝึกอบรมคา
สมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.255
    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
    (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 113 ลําดับที่ 9
(กองสวัสดิการและสังคม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอหัวหิน 
ให้กับเทศบาลตําบลหนองพลับ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอ
หัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
ของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอหัวหินเชน คาจ้างเหมา
พนักงาน คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
    (4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
    (5) ประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12
 ตุลาคม 2560
    (6) แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 106 ลําดับที่  1
(กองสวัสดิการและสังคม)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประชาชนหรือคาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้าแขงขัน  เชน คาเชา
หรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน คาป้ายทีมผู้เข้ารวมแขงขัน คาโลหรือถ้วย
รางวัล เงินหรือของรางวัล คาพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา คา
เวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาชุดกีฬา เป็นต้น
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 188 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนหรือคาใช้จายในการสงนักกีฬา
เข้าแขงขัน

จํานวน 150,000 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 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566- 2570 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 188 ลําดับที่ 1 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลซึ่งชวยปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนกับองคการบริหารสวนตําบล  เชน คาตอบแทนครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสําคัญทางศาสนา เชน วันเข้าพรรษา
วันวิสาขบูชา                 วันอาสาฬหบูชา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนาหรือประเพณีที่สําคัญ หรือคาใช้จายในการเผยแพรพุทธ
ศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชาฯลฯ
 เป็นต้น
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
     (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนา ด้านคนและสังคม หน้า 189 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษและสงเสริมประเพณีไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษและสงเสริม
ประเพณีไทย เชน ประเพณีวันสงกรานต วันสําคัญทางประเพณี
ไทยตาง ๆ  เชน คาวัสดุ อุปกรณรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุและสรงน้ํา
พระ เงินหรือของรางวัลในการแขงขัน/การประกวด คาตกแตง
สถานที่ คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน เชน คาเครื่องเสียง เต็นท เป็นต้น
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 190 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เชน เงินรางวัล เงินคาตอบแทนกรรมการ คาตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปดและปด วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
เชาอุปกรณตาง ๆ คาเครื่องเสียง คาประดับไฟ คามหรสพ คาใช้
จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใช้จายในการ
ตกแตง  และจัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาโล  หรือถ้วยรางวัล ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 ยุทธศาสตรที่ 1
 ยุทธศาสตรการพัฒนา  ด้านคนและสังคม หน้า 189 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

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

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว ขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ หรือกิจกรรม
บูรณาการรวมกับอําเภอหัวหิน/จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 68 (12) 
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
    (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 2
  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  หน้า 197 ลําดับที่ 1  
(สํานักปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,453,620 บาท

งบบุคลากร รวม 3,093,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,093,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,152,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (กองชาง)  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542      
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น)
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 112,500 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองชางและหัว
หน้าฝ่ายกอสร้าง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น 
(กองชาง)  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 714,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจกอง
ชาง จํานวน 3 อัตรา  และคนงาน จํานวน 2 อัตรา จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 28,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา     
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
    (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 
(กองชาง)      
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งบดําเนินงาน รวม 1,360,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 131,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แกพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
.2562
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล  ผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2563
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 952,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 622,000 บาท

เพื่อจายเป็น               
    - คาจ้างถายเอกสาร หรือคาเชาเครื่องถายเอกสาร
    - คาจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ
    - คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงานของ
กองชาง จํานวน 5 อัตรา
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    (2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชน และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาฯลฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
(กองชาง)

คาใช้จายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักหมุดที่ดิน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการตรวจสอบหลักหมุดรังวัดที่ดิน คา
หมุดที่ดิน คาเจ้าหน้าที่รังวัด และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรังวัด
ที่ดิน เป็นต้น
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ซึ่ง
เข้ารับการฝึกอบรมกับหนวยงานอื่น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง  รถกระเช้าไฟฟ้า เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอแฟ้มฯลฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี่ ฟลมกรองแสงฯลฯ สําหรับรถยนตสวน
กลาง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนต
สวนกลางกองชาง รถกระเช้าไฟฟ้า 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก แผน
ดิสก โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)

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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตการติดตั้ง
และคาบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง  รวมทั้ง
การจัดทําระบบเครือขายภายใน
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 19,141,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,362,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,762,400 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,762,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ        
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้        
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับงานไฟฟ้าภายในสํานักงาน อบต.และบริเวณโดยรอบ
สํานักงาน อบต. รวมทั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะภายในตําบล 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป บรรจุถุงๆละ 20
 กิโลกรัม  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 14,779,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ซอมแซมถนนที่ชํารุดภายในตําบล ราคาและรายละเอียด
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร  ลําดับที่ 4 หน้า 26 
(กองชาง) 

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อเทปวัดระยะทาง จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะทาง จํานวน 3 อัน เพื่อใช้วัด
ระยะทางในงานสํารวจถนน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร  ลําดับที่ 3 หน้า 26
( กองชาง )

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 37,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 3 อัน เพื่อใช้วัด
ระยะทางในงานสํารวจถนน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร  ลําดับที่ 2 หน้า 26
( กองชาง )
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 14,710,400 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมูที่ 11 จํานวน 499,800 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างขยายไหลทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 หมูที่ 11 บ้านตอเกตุ  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 840.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 840.00 ตารางเมตร  ไหลทางลง
หินคลุกกว้าง 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  
สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ   ละติจูด 12.598310
  ลองจิจูด 99.832370
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ    ละติจูด 12.603500
  ลองจิจูด 99.837873  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 31 หน้า 10 
( กองชาง )
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3 ( ตอจากโครงการเดิม ) 
หมูที่ 5 บ้านหนองคร้า

จํานวน 498,700 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ตอ
จากโครงการเดิม) หมูที่ 5 บ้านหนองคร้า  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 215.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 860 ตารางเมตร  ไหล
ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ   ละติจูด 12.626094
  ลองจิจูด 99.829950 
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ    ละติจูด 12.626349
  ลองจิจูด 99.831763 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับที่ 15
 หน้า 337 
( กองชาง )
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอุดมสุข (ตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 3 บ้านหนองนกน้อย

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดม
สุข (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 3 บ้านหนองนกน้อย  ตําบลหิน
เหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 213.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 852
 ตารางเมตร  ไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  ละติจูด 12.586666
  ลองจิจูด 99.867411
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ   ละติจูด 12.585134
  ลองจิจูด 99.868508
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับที่ 34
 หน้า 209 
( กองชาง )

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3  หมูที่ 15 จํานวน 142,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3   หมู
ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 61.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 244 ตารางเมตร  ไหลทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  ละติจูด 12.567749
  ลองจิจูด 99.915849
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ   ละติจูด 12.568311
  ลองจิจูด 99.915783
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 43 หน้า 14 
( กองชาง )
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีเดน (ตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 6

จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดี
เดน (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 6 บ้านหนองซอ  ตําบลหินเหล็ก
ไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 213.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 852
 ตารางเมตร  ไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  ละติจูด 12.595050
  ลองจิจูด 99.816356
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ   ละติจูด 12.593150
  ลองจิจูด 99.816665
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ลําดับที่ 18 หน้า 6 
( กองชาง )

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองไทย หมูที่ 7 จํานวน 460,900 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทอง
ไทย หมูที่ 7 บ้านหนองเหียง ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 800 ตารางเมตร  ไหลทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ   ละติจูด 12.603340
  ลองจิจูด 99.891460
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ    ละติจูด 12.603727
  ลองจิจูด 99.890390 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 20 หน้า 7 
( กองชาง )
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวัสดี (ตอจากโครงการเดิม)  
หมูที่ 6

จํานวน 401,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สวัสดี (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 6 บ้านหนองซอ  ตําบลหิน
เหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 165.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 660
 ตารางเมตร  ไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ   ละติจูด 12.593270
  ลองจิจูด 99.818410
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ    ละติจูด 12.591790
  ลองจิจูด 99.818340
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 19 หน้า 6 
( กองชาง )

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข  หมูที่ 10 จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ
สุข หมูที่ 10 บ้านหนองขอนใต้  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 48.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 192 ตารางเมตร  ไหลทางลงหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ   ละติจูด 12.565330
  ลองจิจูด 99.894730
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ    ละติจูด 12.565450
  ลองจิจูด 99.895050
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 28 หน้า 9 
( กองชาง )
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม - หนองนกน้อย  
(ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 12

จํานวน 497,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพัน
นาม – หนองนกน้อย (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 12 บ้านสาม
พันนาม  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 170.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม
น้อยกวา 850 ตารางเมตร  ไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.50
 เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ   ละติจูด 12.610463
  ลองจิจูด 99.855100
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ    ละติจูด 12.608937
  ลองจิจูด 99.855295
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 35 หน้า 11 
( กองชาง )
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 (ตอจากโครงการ
เดิม) หมูที่ 5 บ้านหนองคร้า

จํานวน 494,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนอง
เหม 2 (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 5 บ้านหนองคร้า  ตําบลหิน
เหล็กไฟ  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 162.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 810
 ตารางเมตร  ไหลทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  ละติจูด 12.614743
  ลองจิจูด 99.841979
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ   ละติจูด 12.614376
  ลองจิจูด 99.843436 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร
ที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ลําดับที่ 16
 หน้า 337 
( กองชาง )
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอํานวยผล 4/4  หมูที่ 9 จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอํานวย
ผล 4/4 หมูที่ 9 บ้านขอนทอง  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 213.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 852 ตารางเมตร  ไหลทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  ละติจูด 12.558892
  ลองจิจูด 99.875086
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ   ละติจูด 12.556988
  ลองจิจูด 99.875360
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 25 หน้า 8 
( กองชาง )

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอํานวยผล 4/7  หมูที่ 9 จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอํานวย
ผล 4/7 หมูที่ 9 บ้านขอนทอง  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 213.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 852 ตารางเมตร  ไหลทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  ละติจูด 12.561687
  ลองจิจูด 99.877971
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ   ละติจูด 12.562627
  ลองจิจูด 99.876889
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 49 หน้า 15 
( กองชาง )
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างแมงโก้ หมูที่ 1 จํานวน 498,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างแมง
โก้  หมูที่ 1 บ้านหนองขอน  ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 217.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 868 ตารางเมตร  ไหลทางลงหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็ก
ไฟ  
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ   ละติจูด 12.600170
  ลองจิจูด 99.890320 
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ    ละติจูด 12.602293
  ลองจิจูด 99.890094
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 3 หน้า 2 
( กองชาง )
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กอสร้างถนนลูกรัง ซอยรอบหนองวงเดือน หมูที่ 14 จํานวน 280,700 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนลูกรัง  ซอยรอบหนองวง
เดือน  หมูที่ 14 บ้านหนองสมอ ตําบลหินเหล็กไฟ  (ชวงที่ 1) ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30
 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดเรียบ  (ชวงที่ 2) ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60
 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดเรียบ  รวมระยะทางไมน้อย
กวา 630.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.582410
   ลองจิจูด 99.914545
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.579375
   ลองจิจูด 99.917281
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 40 หน้า 13 
( กองชาง )

กอสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังบ้านใจรัก ไม้ใหญ หมูที่ 10 จํานวน 359,900 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังบ้านใจรักไม้
ใหญ  หมูที่ 10 บ้านหนองขอนใต้   ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60
 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.566030
   ลองจิจูด 99.890480
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.568354
   ลองจิจูด 99.891695
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 26 หน้า 8 
( กองชาง )
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กอสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังลาวัลเล  เดอะวินเทจ - สวนสัตว  หมูที่ 
10

จํานวน 433,900 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังลาวัลเล เดอะวิ
นเทจ – สวนสัตว หมูที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ ตําบลหินเหล็ก
ไฟ  (ชวงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 148.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดเรียบ (ชวงที่ 2
) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.570480
   ลองจิจูด 99.887040
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.578860
   ลองจิจูด 99.884210
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 27 หน้า 9 
( กองชาง )
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กอสร้างถนนลูกรังซอยต้นยาง  (ตอจากโครงการเดิม) หมูที่ 3 จํานวน 199,800 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นยาง (ตอจาก
โครงการเดิม) หมูที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ตําบลหินเหล็กไฟ  ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 515.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30
 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.599697
  ลองจิจูด 99.853015
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.602584
  ลองจิจูด 99.855295
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 6 หน้า 3 
( กองชาง )

กอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.  ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบอพัก และฝาตะแกรงเหล็ก  จากบ้านป้าชูถึง สระจาสําเนียง 
หมูที่ 16

จํานวน 499,500 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร พร้อมบอพัก และฝาตะแกรงเหล็ก จาก
บ้านป้าชูถึงสระจาสําเนียง หมูที่ 16 บ้านหนองตาแวว
พัฒนา ตําบลหินเหล็กไฟ ระยะทาง 150.00 เมตร  และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้างตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.567672
  ลองจิจูด 99.826103
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.567223
  ลองจิจูด 99.824881
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 46 หน้า 14 
( กองชาง )
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กอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.  ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบอพัก และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้านมอญ - หนองเหียงลาง  
หมูที่ 1

จํานวน 1,431,900 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร พร้อมบอพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้าน
มอญ–หนองเหียงลาง หมูที่ 1 บ้านหนองขอน ตําบลหินเหล็ก
ไฟ ระยะทาง 430.00 เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย    สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหิน
เหล็กไฟ  
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.594950
  ลองจิจูด 99.896000
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.592470
  ลองจิจูด 99.897730
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 1 หน้า 2 
( กองชาง )

กอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล.  ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
พร้อมบอพัก และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยหนองรี  หมูที่ 2

จํานวน 1,313,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร พร้อมบอพัก และฝาตะแกรงเหล็ก ซอย
หนองรี  หมูที่ 2 บ้านวังโบสถ  ตําบลหินเหล็กไฟ ระยะ
ทาง 397.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.605890
   ลองจิจูด 99.870472
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.602367
   ลองจิจูด 99.869785
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 4 หน้า 2 
( กองชาง )
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กอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอพัก และฝาปดตะแกรง
เหล็ก  ซอยพูนสุข หมู 15

จํานวน 857,600 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 0.40 เมตร พร้อมบอพัก และฝาตะแกรงเหล็ก ซอยพูน
สุข หมูที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ตําบลหินเหล็กไฟ ระยะ
ทาง 346.00 เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  สร้าง
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.571450
  ลองจิจูด 99.906710
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ  ละติจูด 12.568620
  ลองจิจูด 99.905930
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 42 หน้า 13 
( กองชาง )
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เจาะบอบาดาล ขนาดเส้นผาศูนยกลาง6 นิ้ว พร้อม ติดตั้งหอถังทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร และถังกรอง สนิม
เหล็กพร้อมอุปกรณ บริเวณศาลาอเนกประสงคประจําหมูบ้าน    หมู
ที่ 8

จํานวน 880,700 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างเจาะบอบาดาลขนาดเส้นผานศูนย
กลาง 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม
เหล็ก บริเวณศาลาเอนกประสงคประจําหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้าน
หนองเสือดํา ตําบลหินเหล็กไฟ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก
เมตร สูง 20 เมตร  และติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอรจม
ใต้น้ํา ขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC. พร้อมตู้คอนโทรลและ
อุปกรณ  และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
    คาพิกัดจุดกอสร้างโครงการ ละติจูด 12.594785
  ลองจิจูด 99.798054 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 55 หน้า 17 
( กองชาง )
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เจาะบอบาดาล ขนาดเส้นผาศูนยกลาง6 นิ้ว พร้อม ติดตั้งหอถังทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 30 เมตร และถังกรอง สนิม
เหล็กพร้อมอุปกรณ ซอยหนองหมี   หมูที่ 4

จํานวน 1,242,900 บาท

เพื่อจายเป็นคางานกอสร้างเจาะบอบาดาลขนาดเส้นผานศูนย
กลาง 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิม
เหล็ก ซอยหนองหมี หมูที่ 4 บ้านหนองตะเภา  ตําบลหินเหล็ก
ไฟ  ขนาดความจุ 30 ลูกบาศกเมตร สูง 30 เมตร  และติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอรจมใต้น้ํา ขนาด 2 แรง
ม้า 220 V.AC. พร้อมตู้คอนโทรลและอุปกรณ  และติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดกอสร้างโครงการ ละติจูด 12.576680
  ลองจิจูด 99.843080 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 52 หน้า 16 
( กองชาง )
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต ซอยโชคพัฒนา  หมู
ที่ 13

จํานวน 499,500 บาท

เพื่อจายเป็นคางานปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทติก
คอนกรีต ซอยโชคพัฒนา หมูที่ 13 บ้านโชคพัฒนา  ตําบลหิน
เหล็กไฟ  โดยทําการปูยางแอสฟัลทติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 265.00
 เมตร  หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,325 ตาราง
เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย สร้างตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
    คาพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  ละติจูด 12.577915
  ลองจิจูด 99.836836
    คาพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ   ละติจูด 12.579454
  ลองจิจูด 99.835640 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 36 หน้า 12 
( กองชาง )

ปรับปรุงฝายน้ําล้น  หมูที่ 10 จํานวน 357,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานปรับปรุงฝายน้ําล้น หมูที่ 10 บ้านหนองขอน
ใต้ ตําบลหินเหล็กไฟ กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 20.50 เมตร  โดย
ทําการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.30
 เมตร  และเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังฝาย หนา 0.25 เมตร  และ
ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย   สร้างตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดปรับปรุงโครงการ ละติจูด 12.579789
  ลองจิจูด 99.881620
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 29 หน้า 9 
( กองชาง )
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ปรับปรุงฝายน้ําล้น  หมูที่ 14 จํานวน 364,600 บาท

เพื่อจายเป็นคางานปรับปรุงฝายน้ําล้น หมูที่ 14 บ้านหนอง
สมอ ตําบลหินเหล็กไฟ กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 23.00 เมตร  โดย
ทําการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.30
 เมตร  และเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังฝาย หนา 0.25 เมตร  และ
ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย   สร้างตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 
    คาพิกัดจุดปรับปรุงโครงการ ละติจูด 12.579789
   ลองจิจูด 99.881620
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 41 หน้า 13 
( กองชาง )

ปรับปรุงฝายน้ําล้น หมูที่ 1 จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคางานปรับปรุงฝายน้ําล้น หมูที่ 1 บ้านหนอง
ขอน ตําบลหินเหล็กไฟ กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 21.00 เมตร  โดย
ทําการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.30
 เมตร   และเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังฝาย หนา 0.25
 เมตร  และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย   สร้างตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  
    คาพิกัดจุดปรับปรุงโครงการ ละติจูด 12.571440
  ลองจิจูด 99.903681
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ลําดับที่ 2 หน้า 2 
( กองชาง )
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,905,970 บาท

งบบุคลากร รวม 1,207,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,207,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลกองสงเสริมการ
เกษตร จํานวน 2 อัตรา จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามป
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
    (2) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น)    
(กองสงเสริมการเกษตร)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองสงเสริมการ
เกษตร 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น) 
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 537,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 4 อัตรา จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 
(กองสงเสริมการเกษตร)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 28,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่น ๆ ตาม
กฎหมายให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา จํานวนอัตราตามที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
    (2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต ที่ มท 0809 3
/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(กองสงเสริมการเกษตร)
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งบดําเนินงาน รวม 698,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,050 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 38,050 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจําป
สําหรับพนักงานตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 
(กองสงเสริมการเกษตร)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้ปฏิบัติ
งานฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว4562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ได้รับ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 
    (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
(กองสงเสริมการเกษตร)
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ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

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

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการแปลงเกษตรผสม
ผสานโดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการแปลงเกษตร
ผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ    
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 สวนที่ 3  มาตรา 66 มาตรา 67  (7) มาตรา 68 (8
) มาตรา 69 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6), (24) และ(27)  
    (3) หนังสือที่ ปข 0409/ว3218 ลงวันที่ 5 กันยายน 2548
 เรื่องการสงมอบการถายโอนภารกิจกรมสงเสริมการเกษตรให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ในภารกิจ การกระจายพันธุ
    (4) หนังสือที่ ปข 75007/625  ลงวันที่ 22  กรกฎาคม 2550
  เรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะ
    (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่  2
  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 193 ลําดับที่ 2
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรียใน
ครัวเรือน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะอินทรียในครัวเรือนฯลฯ  
 - เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 สวนที่ 3  มาตรา 66 มาตรา 67  (2
) มาตรา 69 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 มาตรา16(17)และ(18)  
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
    (4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่  5
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 307 ลําดับที่ 1
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปนิธานศาสตราจารย ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายสําหรับคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยา
ตางๆ วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 สวนที่ 3  มาตรา 66 มาตรา 67  (3) มาตรา 69
 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16(19), (29) และ(30)  
    (3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
    (4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
    (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    (6) บันทึกความรวมมือการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า
    (7) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่  1
   ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคนและสังคม หน้า 176 ลําดับที่ 1
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการอบรมการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม ฯลฯ    
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 สวนที่ 3  มาตรา 66 มาตรา 67 (7) มาตรา 68 (5) (7
)มาตรา 69 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) 
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
    (4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 2
 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ 192 ลําดับที่ 1
(กองสงเสริมการเกษตร)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรม/อบรม/สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกัน ให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ซึ่งเข้ารับการฝึก
อบรมกับหนวยงานอื่น
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(กองสงเสริมการเกษตร)
โครงการฝึกอบรมและสงเสริม คนเอาถาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการอบรมและสง
เสริมคนเอาถาน   
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่7 สวนที่ 3  มาตรา 66
 มาตรา 67  (2) มาตรา 68 (6) มาตรา 69 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (6) 
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
    (4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่  5
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 310  ลําดับที่ 7
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซม คาบํารุงรักษาทรัพยสินและครุภัณฑ เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง เครื่องสูบนํา
 เครื่องตัดหญ้า คอมพิวเตอร เครื่องพิมพเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสงเสริมการเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสงเสริมการเกษตร)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ สาย
ไฟ ถานไฟฉาย ถานชารตฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสงเสริมการเกษตร)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของ เครื่องใช้ตางๆ เชน แปรงขัดห้องน้ํา ไม้
กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาขัดพื้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสงเสริมการเกษตร)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกอสร้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานตางๆ ในกองสงเสริมการเกษตร เชน สวาน นอต
 ตะปู ลวด สลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสงเสริมการเกษตร)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี่ ฟลมกรองแสง ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสงเสริมการเกษตร)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ํา รถ
ยนต เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสงเสริมการเกษตร)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ชุดตรวจสอบคุณภาพดิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสงเสริมการเกษตร)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณการเกษตรตางๆ เพื่อใช้ใน
งานของกองสงเสริมการเกษตร อาทิ วัสดุเพาะชํา พันธุพืช อาหาร
สัตวอุปกรณขยายพันธุพืช สปริงเกอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองสงเสริมการเกษตร)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน 20,000 บาท หรือคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสก 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสงเสริมการเกษตร)

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

เพื่อเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต การติดตั้งและคา
บริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง รวมทั้งการจัด
ทําระบบเครือขายภายใน 
(กองสงเสริมการเกษตร)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการรณรงคการใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการรณรงคการใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 สวนที่ 3  มาตรา 66 มาตรา 67  (7) มาตรา 69
 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16(16) และ(24)  
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    (4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่  5
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 308 ลําดับที่ 4
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นและคาใช้จายในการบํารุงรักษาต้นไม้ที่ดําเนิน
โครงการปลูกไปแล้วทั่วทุกพื้นที่ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 สวนที่ 3  มาตรา 66 มาตรา 67  (7) มาตรา 69
 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16(13), (16) และ(24)  
    (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตรที่ 5
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 307 ลําดับที่ 2
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลง
น้ําสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลหินเหล็กไฟ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 สวนที่ 3  มาตรา 66 มาตรา 67 (1)(4) มาตรา 69
 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (2) (17) (27) (29) 
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    (4) หนังสือที่ ปข0023.13/ว1553 ลงวันที2่0 เมษายน 2561
 เรื่องการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจําป 2561   
    (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่  5
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 310 ลําดับที่ 6
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการท้องถิ่น สร้าง
ป่า รักษน้ํา 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 สวนที่ 3  มาตรา 66 มาตรา 67  (7) มาตรา 69
 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด2
มาตรา 16(13),(16)(24)  
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
    (4) หนังสือที่ ปข. 0023.13/ ว 2910  ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2561  เรื่อง โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา”
    (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 5
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 308 ลําดับที่ 3
(กองสงเสริมการเกษตร)
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คาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ
.สธ-สถ.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
    (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 สวนที่ 3  มาตรา 66 มาตรา 67  (7) มาตรา 69
 และ มาตรา 69/1 
    (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2
 มาตรา 16 (16)และ(24)  
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
    (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
    (5) หนังสือที่ มท 0810.6/ว3899 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เรงรัดและสร้างความเข้าใจองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นให้สมัครเข้ารวมสนองพระราชดําริ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) 
    (6) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตรที่ 5
 ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม หน้าที่ 309 ลําดับที่ 5
(กองสงเสริมการเกษตร)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

483,297

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 193,319

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,236,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสํารองจาย 2,611,494

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,612,560

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

32,045

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
หินเหล็กไฟ

400,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

556,320

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

483,297

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 193,319

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,236,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000

เงินสํารองจาย 2,611,494

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,612,560

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

32,045

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
หินเหล็กไฟ

400,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

556,320
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

48,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

48,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

95,040

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,595,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

9,160,640 2,655,970 2,040,960 841,065

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

429,600 24,000

เงินประจําตําแหนง 399,600 42,000 42,000 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,280,000 2,181,600 483,720 1,731,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

245,340 223,200 31,020 176,400

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

595,150 120,000 145,000 230,270 47,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

48,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

48,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

95,040

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,595,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,152,260 600,000 17,450,895

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

112,500 566,100

เงินประจําตําแหนง 85,200 42,000 634,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 714,360 537,120 8,927,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

28,800 28,800 733,560

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 60,000 38,050 1,255,470
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 120,000 100,000 5,000

คาเชาบ้าน 752,000 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

120,000 20,000 8,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,000,000 486,000 700,000 100,000 227,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 3,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 285,000

คาเชาบ้าน 60,000 60,000 968,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

11,000 159,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 622,000 100,000 3,235,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 3,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

50,000

คาใช้จายโครงการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000

คาใช้จายในการจัดงาน
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

300,000

คาใช้จายในการจัดงาน
รัฐพิธีตางๆ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

110,000 50,000 30,000 50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

50,000

คาใช้จายโครงการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000

คาใช้จายในการจัดงาน
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

300,000

คาใช้จายในการจัดงาน
รัฐพิธีตางๆ

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 15,000 305,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

50,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 8/42

252



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

160,000 80,000 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 295,000 300,000 50,000 50,000 20,000 200,000

คาใช้จายในการจัด
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ใน
ชวงเทศกาลตางๆ  
เชน  เทศกาลปีใหม    
เทศกาลสงกรานต์ เป็น
ต้น

50,000

คาใช้จายในการจัด
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

40,000

โครงการจัดฝึกทบทวน 
อปพร. ประจําเดือน

30,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร.  รุนที่ 3 หลักสูตร 
จัดตั้งรุนที่3

60,000

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสา พระราชทาน 904

60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

50,000 20,000 340,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,842,400 30,000 4,787,400

คาใช้จายในการจัด
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ใน
ชวงเทศกาลตางๆ  
เชน  เทศกาลปีใหม    
เทศกาลสงกรานต์ เป็น
ต้น

50,000

คาใช้จายในการจัด
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

40,000

โครงการจัดฝึกทบทวน 
อปพร. ประจําเดือน

30,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร.  รุนที่ 3 หลักสูตร 
จัดตั้งรุนที่3

60,000

โครงการฝึกอบรมจิต
อาสา พระราชทาน 904

60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ความรู้ และ
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานด้านการระงับ 
อัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่ 
งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย

30,000

โครงการให้ความชวย
เหลือ ประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ ของ อปท
.

200,000

โครงการจัดกิจกรรม 
การแขงขันทักษะเตรียม 
ความพร้อมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
อบรมสงเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
ตําบลหินเหล็กไฟ

10,000

โครงการฝึกอบรมเปิด
โลกการศึกษาสร้าง
ปัญญาให้เด็กและ
เยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ความรู้ และ
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานด้านการระงับ 
อัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่ 
งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย

30,000

โครงการให้ความชวย
เหลือ ประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ ของ อปท
.

200,000

โครงการจัดกิจกรรม 
การแขงขันทักษะเตรียม 
ความพร้อมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
อบรมสงเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
ตําบลหินเหล็กไฟ

10,000

โครงการฝึกอบรมเปิด
โลกการศึกษาสร้าง
ปัญญาให้เด็กและ
เยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,700,000

โครงการอบรมสงเสริม 
การเฝ้าระวังและสง
เสริม พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้คูมือ 
DSPM

5,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติงานด้านการ สง
เสริมสุขภาพป้องกัน
และ ควบคุมโรคและ
ทัศนศึกษา ดูงาน

200,000

คาจ้างเหมาบริการเกี่ยว
กับการจัดเก็บขยะ  
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลตาง ๆ

8,062,400

คาใช้จายโครงการสง
เสริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,700,000

โครงการอบรมสงเสริม 
การเฝ้าระวังและสง
เสริม พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้คูมือ 
DSPM

5,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติงานด้านการ สง
เสริมสุขภาพป้องกัน
และ ควบคุมโรคและ
ทัศนศึกษา ดูงาน

200,000

คาจ้างเหมาบริการเกี่ยว
กับการจัดเก็บขยะ  
กําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลตาง ๆ

8,062,400

คาใช้จายโครงการสง
เสริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสวน
สาธารณะ/ สวนหยอม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราช
ภิเษก

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการดําเนินกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในตําบล
หินเหล็กไฟ

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็ก
ไฟ

130,000

โครงการดูงานเพื่อเพิ่ม
พูน ความรู้ด้านสงเสริม
กิจกรรม การดูแลตัวเอง
และการ สงเสริมอาชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ และผู้
ดูแลผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที
ปฏิบัติงาน

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสวน
สาธารณะ/ สวนหยอม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราช
ภิเษก

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการดําเนินกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีในตําบล
หินเหล็กไฟ

30,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการในตําบลหินเหล็ก
ไฟ

130,000

โครงการดูงานเพื่อเพิ่ม
พูน ความรู้ด้านสงเสริม
กิจกรรม การดูแลตัวเอง
และการ สงเสริมอาชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ และผู้
ดูแลผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที
ปฏิบัติงาน

500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการท้อง
กอนวัย อันควร

20,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในบริบท 
"โรงเรียนผู้สูงอายุ"

200,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่อง (2) การ
พัฒนาแปรรูปสินค้า 
ทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ จากกล้วย

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่อง (3) เรื่อง
อุตสาหกรรมในครอบ
ครัว  หลักสูตร-ทําเสื้อ
ยืดผ้ามัดย้อม

30,000

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมการทองเที่ยว

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประชาชนหรือคาใช้
จายในการสงนักกีฬา
เข้าแขงขัน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการท้อง
กอนวัย อันควร

20,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในบริบท 
"โรงเรียนผู้สูงอายุ"

200,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่อง (2) การ
พัฒนาแปรรูปสินค้า 
ทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ จากกล้วย

30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่อง (3) เรื่อง
อุตสาหกรรมในครอบ
ครัว  หลักสูตร-ทําเสื้อ
ยืดผ้ามัดย้อม

30,000

คาใช้จายในโครงการสง
เสริมการทองเที่ยว

100,000 100,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเด็กและเยาวชน
ตําบลหินเหล็กไฟ

50,000 50,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาประชาชนหรือคาใช้
จายในการสงนักกีฬา
เข้าแขงขัน

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมซึ่ง
เป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา เชน วันเข้า
พรรษาวันวิสาขบูชา      
           วัน
อาสาฬหบูชา

โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์และสงเสริม
ประเพณีไทย

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

คาใช้จายในการตรวจ
สอบรังวัดและสร้างหลัก
หมุดที่ดิน

คาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
แปลงเกษตรผสมผสาน
โดยยึดแนวทางพระราช
ดําริเศรษฐกิจพอเพียง

คาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมซึ่ง
เป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา เชน วันเข้า
พรรษาวันวิสาขบูชา      
           วัน
อาสาฬหบูชา

20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์และสงเสริม
ประเพณีไทย

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

750,000 750,000

คาใช้จายในการตรวจ
สอบรังวัดและสร้างหลัก
หมุดที่ดิน

150,000 150,000

คาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
แปลงเกษตรผสมผสาน
โดยยึดแนวทางพระราช
ดําริเศรษฐกิจพอเพียง

50,000 50,000

คาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะใน
เขตพื้นที่ตําบลหินเหล็ก
ไฟ

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการท้องถิ่น สร้าง
ป่า รักษ์น้ํา

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปนิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.พระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ

10,000 10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําสาธารณะใน
เขตพื้นที่ตําบลหินเหล็ก
ไฟ

40,000 40,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการท้องถิ่น สร้าง
ป่า รักษ์น้ํา

20,000 20,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน

30,000 30,000

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

110,000 110,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

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

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอบรมการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะ
สม

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริม คนเอาถาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 330,000 50,000 40,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 2,440,000 105,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 30,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 65,000 20,000 20,000 20,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 230,000 280,000 50,000 80,000 450,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 105,000 30,000 10,000 20,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 90,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

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

10,000 10,000

คาใช้จายในการดําเนิน
โครงการอบรมการ
จัดการศัตรูพืชที่เหมาะ
สม

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริม คนเอาถาน

15,000 15,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,000 20,000 520,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 500,000 5,000 530,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 2,600,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,000 10,000 295,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 60,000 1,270,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 20,000 200,000

วัสดุอื่น 100,000 110,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 110,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 850,000 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000 23,000

คาบริการโทรศัพท์ 33,000 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 210,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

52,000 25,000 10,000 25,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม

10,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อชุดดับเพลิงภายใน
อาคาร

80,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล

44,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 25/42

269



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 90,000

วัสดุการเกษตร 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 930,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 33,000

คาบริการโทรศัพท์ 36,000

คาบริการไปรษณีย์ 210,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

22,500 10,000 144,500

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม

10,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อชุดดับเพลิงภายใน
อาคาร

80,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล

44,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโคมไฟฟ้าสอง
สวางพร้อมเสา ติดตั้ง
บริเวณสนามกีฬาศาลา
เอนกประสงค์ หมูที่ 11

180,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเทปวัดระยะทาง

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 หมูที่ 11

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย 3 ( ตอ
จากโครงการเดิม ) หมูที่ 
5 บ้านหนองคร้า

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยอุดมสุข 
(ตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 3 บ้านหนองนก
น้อย
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโคมไฟฟ้าสอง
สวางพร้อมเสา ติดตั้ง
บริเวณสนามกีฬาศาลา
เอนกประสงค์ หมูที่ 11

180,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 21,000 21,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเทปวัดระยะทาง 10,500 10,500

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 37,500 37,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างขยายไหลทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 หมูที่ 11

499,800 499,800

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย 3 ( ตอ
จากโครงการเดิม ) หมูที่ 
5 บ้านหนองคร้า

498,700 498,700

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยอุดมสุข 
(ตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 3 บ้านหนองนก
น้อย

498,000 498,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 28/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย3  หมูที่ 
15

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยดีเดน 
(ตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 6

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยทองไทย 
หมูที่ 7

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสวัสดี 
(ตอจากโครงการเดิม)  
หมูที่ 6

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสันติสุข  
หมูที่ 10

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสามพัน
นาม - หนองนกน้อย  
(ตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 12

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 29/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย3  หมูที่ 
15

142,000 142,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยดีเดน 
(ตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 6

498,000 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยทองไทย 
หมูที่ 7

460,900 460,900

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสวัสดี 
(ตอจากโครงการเดิม)  
หมูที่ 6

401,000 401,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสันติสุข  
หมูที่ 10

145,000 145,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยสามพัน
นาม - หนองนกน้อย  
(ตอจากโครงการเดิม) 
หมูที่ 12

497,000 497,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 30/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนอง
เหม 2 (ตอจากโครงการ
เดิม) หมูที่ 5 บ้านหนอง
คร้า

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอํานวย
ผล 4/4  หมูที่ 9

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอํานวย
ผล 4/7  หมูที่ 9

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยข้างแมง
โก้ หมูที่ 1

กอสร้างถนนลูกรัง ซอย
รอบหนองวงเดือน หมูที่ 
14

กอสร้างถนนลูกรัง ซอย
หลังบ้านใจรัก ไม้ใหญ 
หมูที่ 10

กอสร้างถนนลูกรัง ซอย
หลังลาวัลเล  เดอะวินเท
จ - สวนสัตว์  หมูที่ 10

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 31/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนอง
เหม 2 (ตอจากโครงการ
เดิม) หมูที่ 5 บ้านหนอง
คร้า

494,000 494,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอํานวย
ผล 4/4  หมูที่ 9

499,000 499,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยอํานวย
ผล 4/7  หมูที่ 9

498,000 498,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยข้างแมง
โก้ หมูที่ 1

498,000 498,000

กอสร้างถนนลูกรัง ซอย
รอบหนองวงเดือน หมูที่ 
14

280,700 280,700

กอสร้างถนนลูกรัง ซอย
หลังบ้านใจรัก ไม้ใหญ 
หมูที่ 10

359,900 359,900

กอสร้างถนนลูกรัง ซอย
หลังลาวัลเล  เดอะวินเท
จ - สวนสัตว์  หมูที่ 10

433,900 433,900

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 32/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนลูกรังซอย
ต้นยาง  (ตอจาก
โครงการเดิม) หมูที่ 3

กอสร้างวางทอระบาย
น้ํา คสล.  ขนาดเส้น
ผานศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบอพัก และ
ฝาตะแกรงเหล็ก  จาก
บ้านป้าชูถึง สระจา
สําเนียง หมูที่ 16

กอสร้างวางทอระบาย
น้ํา คสล.  ขนาดเส้น
ผานศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบอพัก และ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอย
บ้านมอญ - หนองเหียง
ลาง  หมูที่ 1

กอสร้างวางทอระบาย
น้ํา คสล.  ขนาดเส้น
ผานศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบอพัก และ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอย
หนองรี  หมูที่ 2

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 33/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนลูกรังซอย
ต้นยาง  (ตอจาก
โครงการเดิม) หมูที่ 3

199,800 199,800

กอสร้างวางทอระบาย
น้ํา คสล.  ขนาดเส้น
ผานศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบอพัก และ
ฝาตะแกรงเหล็ก  จาก
บ้านป้าชูถึง สระจา
สําเนียง หมูที่ 16

499,500 499,500

กอสร้างวางทอระบาย
น้ํา คสล.  ขนาดเส้น
ผานศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบอพัก และ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอย
บ้านมอญ - หนองเหียง
ลาง  หมูที่ 1

1,431,900 1,431,900

กอสร้างวางทอระบาย
น้ํา คสล.  ขนาดเส้น
ผานศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบอพัก และ
ฝาตะแกรงเหล็ก ซอย
หนองรี  หมูที่ 2

1,313,000 1,313,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 34/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างวางทอระบาย
น้ํา คสล. พร้อมบอพัก 
และฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
 ซอยพูนสุข หมู 15

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด
เส้นผาศูนย์กลาง6 นิ้ว 
พร้อม ติดตั้งหอถังทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 
30 ลบ.ม. สูง 30 เมตร 
และถังกรอง สนิมเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์ ซอย
หนองหมี   หมูที่ 4

เจาะบอบาดาล ขนาด
เส้นผาศูนย์กลาง6 นิ้ว 
พร้อม ติดตั้งหอถังทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร 
และถังกรอง สนิมเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณ
ศาลาอเนกประสงค์
ประจําหมูบ้าน    หมูที่ 
8

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 35/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างวางทอระบาย
น้ํา คสล. พร้อมบอพัก 
และฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
 ซอยพูนสุข หมู 15

857,600 857,600

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เจาะบอบาดาล ขนาด
เส้นผาศูนย์กลาง6 นิ้ว 
พร้อม ติดตั้งหอถังทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 
30 ลบ.ม. สูง 30 เมตร 
และถังกรอง สนิมเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์ ซอย
หนองหมี   หมูที่ 4

1,242,900 1,242,900

เจาะบอบาดาล ขนาด
เส้นผาศูนย์กลาง6 นิ้ว 
พร้อม ติดตั้งหอถังทรง
แชมเปญ ขนาดความจุ 
20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร 
และถังกรอง สนิมเหล็ก
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณ
ศาลาอเนกประสงค์
ประจําหมูบ้าน    หมูที่ 
8

880,700 880,700

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 36/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยโชค
พัฒนา  หมูที่ 13

ปรับปรุงฝายน้ําล้น  หมู
ที่ 10

ปรับปรุงฝายน้ําล้น  หมู
ที่ 14

ปรับปรุงฝายน้ําล้น หมู
ที่ 1

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

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

5,700,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

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

320,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 37/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยโชค
พัฒนา  หมูที่ 13

499,500 499,500

ปรับปรุงฝายน้ําล้น  หมู
ที่ 10

357,000 357,000

ปรับปรุงฝายน้ําล้น  หมู
ที่ 14

364,600 364,600

ปรับปรุงฝายน้ําล้น หมู
ที่ 1

360,000 360,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

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

5,700,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

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

320,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 38/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตประปาภูมิภาค 
ซอยตาเปลี่ยน หมูที่ 7

300,000

ขยายเขตประปาภูมิภาค 
ซอยหนองเหียง-บ้าน
มอญ หมูที่ 7

360,000

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย
ผกาทิพย์ หมูที่ 8

59,600

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยพา
เพลิน  หมูที่ 14

300,000

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสุนิ
สา หมูที่ 8

59,600

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย
หนองหมี หมูที่ 4

20,000

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย
หลังโรงเรียน หมูที่ 7

320,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 39/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตประปาภูมิภาค 
ซอยตาเปลี่ยน หมูที่ 7

300,000

ขยายเขตประปาภูมิภาค 
ซอยหนองเหียง-บ้าน
มอญ หมูที่ 7

360,000

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย
ผกาทิพย์ หมูที่ 8

59,600

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยพา
เพลิน  หมูที่ 14

300,000

ขยายเขตไฟฟ้า ซอยสุนิ
สา หมูที่ 8

59,600

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย
หนองหมี หมูที่ 4

20,000

ขยายเขตไฟฟ้า ซอย
หลังโรงเรียน หมูที่ 7

320,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 40/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอหัวหิน ให้กับ
เทศบาลตําบลหนอง
พลับ

50,000

รวม 25,152,715 21,778,090 2,136,000 16,344,770 3,350,230 1,997,805 12,534,000 1,020,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 41/42
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอหัวหิน ให้กับ
เทศบาลตําบลหนอง
พลับ

50,000

รวม 1,100,000 23,595,420 1,990,970 111,000,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2565  13:16:27 หน้า : 42/42
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