
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหันหวยทราย

อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,848,802 บาท
งบกลาง รวม 12,848,802 บาท

งบกลาง รวม 12,848,802 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 156,996 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง
และผูประกันตนในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 62 ขอ 1

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของคาจางพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลหันหวยทราย 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 62 ขอ 2

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,900,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบลหันหวยทรายที่มีสิทธิ์และ
คุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2552-ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 86 ขอ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,000,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูพิการตําบลหันหวยทรายที่มีสิทธิ์และ
คุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2552-ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 86 ขอ 2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ตามหลักเกณฑของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ.2548
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 86 ขอ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 306,806 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเรงดวน ซึ่งไม
สามารถคาดการณลวงหนาได เชนการเกิดสาธารณภัย
ตางๆ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว โรคระบาด หรือ
เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนทั้งทาง
ดานเศรษฐกิจและสังคม หรือกรณีที่มีความจําเป็นตองจายนอก
เหนือจากที่งบประมาณตั้งจายไว หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให
เบิกจายจากเงินประเภทนี้

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 354,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) โดยตั้งจายไวในอัตรารอยละ 2 ของงบประมาณ
รายไดไมรวมรายไดประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือ
เงินอุดหนุน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 62 ขอ 3
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอง
ถิ่น ประจําปี 2565  เป็นเงิน 100,000 บาท  สมทบในอัตราไมต่ํา
กวารอยละ 40 ของเงินสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 71
 ขอ 2

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,914,420 บาท

งบบุคลากร รวม 5,827,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และเป็นเงินคาตอบแทนราย
เดือน  ของรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 269,280 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา ๆ
ละ 1,750 บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท
และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง  รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน 2 อัตรา ๆ
ละ  880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120  บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล   จํานวน  1 อัตรา ๆ
ละ 1,750 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท
และเงินคาตอบแทนพิเศษของ รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา ๆ
ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120  บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตราๆ
ละ7,200 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400  บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,454,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้
         (1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆละ 11,220 บาท /เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 134,640  บาท
         (2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1
 อัตราอัตราละ 9,180 บาท   / เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 110,160 บาท
         (3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 13
 อัตราๆละ 7,200 บาท/ เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 1,123,200 บาท
         (4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตราๆละ 7,200 บาท/ เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  86,400 บาท   เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,688,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,445,960 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6  อัตรา
ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม  จํานวน  12 เดือน ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
      จํานวน 1 อัตรา     จํานวน   12   เดือน  
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
      จํานวน  1  อัตรา     จํานวน  12  เดือน  
(3)  หัวหนาสํานักงานปลัด                        
       จํานวน  1  อัตรา     จํานวน  12  เดือน  
(4) นักทรัพยากรบุคคล                  
      จํานวน  1  อัตรา     จํานวน  12  เดือน  
(5) นักจัดการงานทั่วไป                    
      จํานวน  1  อัตรา     จํานวน  12  เดือน  
(6) เจาพนักงานธุรการ                 
      จํานวน  1  อัตรา     จํานวน  12  เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  คาตอบแทนรายเดือน
ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับกลาง  (นักบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบล) เดือนละ 7,000 บาท จํานวน  12
 เดือน  เป็นเงิน 84,000  บาท
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานดังนี้ 
        (1) เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ระดับกลาง  (นักบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล) เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000
 บาท
        (2) เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ระดับตน (นักบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล)   เดือนละ 3,500 บาท   จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000  บาท
        (3) เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานทั่ว
ไป(หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.)เดือนละ 3,500 บาทจํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000  บาท
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 225,480 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางลูกจาง
ประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานปลัด องคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  จํานวน  12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 669,360 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงาน
ปลัด องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 6 อัตราตามกรอบอัตรา
กําลัง จํานวน 12  เดือน ดังนี้ 
1. พนักงานจางตามภารกิจ ไดแก
(1)  พนักงานขับรถยนต จํานวน  2  อัตรา 12 เดือน 
2. พนักงานจางทั่วไป   ไดแก
(1)  แมบาน                   จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน 
(2)  คนงานทั่วไป          จํานวน  3  อัตรา 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา ตามกรอบอัตรา
กําลัง   จํานวน  12  เดือน
ดังนี้  1. พนักงานจางตามภารกิจ  ไดแก
        (1)  พนักงานขับรถยนต จํานวน 2  อัตรา  12   เดือน
        2.  พนักงานจางทั่วไป   ไดแก
        (1)  แมบาน                  จํานวน  1  อัตรา   12   เดือน 
        (2)  คนงานทั่วไป         จํานวน  3  อัตรา   12   เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,975,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,040,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 780,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุ ภาครัฐ เชนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะ
กรรมการตรวจการจางงานกอสราง และผูควบคุมงานกอ
สราง ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12  กันยายน 2561 
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนตอบเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการและ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ ของผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5013  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
(3) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑที่กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทอง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,105,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการเวรยามรักษาทรัพยสิน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเวรยามรักษาทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลและสวนรวม
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารขาวดํามีการยอ-ขยาย อัตรา
คาเชาไมเกินเดือนละ 5,000  บาท/เดือน
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาจัดทําวารสาร อบต., หนังสือราชการ
ตางๆ เชน  หนังสือพิมพ  , คาโฆษณาและเผยแพร  เชน แผน
พับ  คาหนังสือระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ,กิจการขาวสารของ อบต., คาธรรมเนียม,คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ, คาถายเอกสาร, คาธรรมเนียมในกรณีพิพาท
เกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะ คารางวัด คาใชจายในการดําเนิน
คดีความตามคําพิพากษา คาปรับตางๆตามกฎหมายอันเกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ตามค่ําสั่ง,คาติดตั้งประปา,คาติดตั้งโทรศัพท, คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ
(2) เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสราง และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจาง
เหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาซอม
แซมทรัพยสิน คาจางเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึก
ตางๆ คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  คาป้ายบอกสถานที่  คาป้าย
บอกแนวเขต คาจางเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหนาที่
ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 65,000 บาท

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจายเป็นคา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ ที่จําเป็นตองจายที่เกี่ยว
กับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลโดยไดกําหนด ตั้งจายไมเกินรอยละ  1  ของรายไดจริงใน
งบประมาณที่แลว  โดยไมรวมเงินอุดหนุน  เงินกู   เงินจายขาด
เงินสะสม    และเงินที่มีผูอุทิศใหกับองคการบริหารสวนตําบล
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย  หรือขององคการบริหารสวนตําบล
ในโอกาสตางๆ การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
(3)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือ
วันสําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือ
คําสั่งของอําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหนาที่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน  และคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา อบต.ฯ
 พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจาก
นายกฯใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวน
ตําบล สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการ
เดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ หรืออบรม
สัมมนา และคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คาธรรมเนียมใน
การฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา ของผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  เป็น
ไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 60  ขอ 8
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คาใชจายในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหันหวยทราย

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหัน
หวยทราย ตามที่กฎหมายกําหนด เชน  การประชาสัมพันธ คา
แบบพิมพตางๆ คาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ
ตางๆ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาของสมนาคุณ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ    คาใช
จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 5013
  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 59  ขอ 7

โครงการ อบต.หันหวยทรายเคลื่อนที่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.หันหวยทราย
เคลื่อนที่ เป็นการใหบริการประชาชนนอกสถานที่   คาจัดหาถุงยัง
ชีพ คาใชจายในการประกวดการแขงขันผัดหมี่ - สมตํา   คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 59  ขอ 4
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โครงการอบรมเพิ่มความรูดานกฎหมายในชีวิตประจําวัน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมเพิ่มความรูดานกฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน  ใหแก ผูบริหาร  พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจาง พนักงานจาง  สมาชิกสภา อบต. กํานัน ผูใหญ
บาน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม   คาวัสดุ  อุปกรณ    คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 61  ขอ 19

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชสํานัก
งาน  ครุภัณฑประเภทตางๆ  เชน  รถยนต  รถ
มอเตอรไซด  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพเครื่องโทรสารฯลฯ
 ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลและกิจการงาน
สภาฯ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธง
ชาติ  หมึกผงถายเอกสารและวัสดุอื่นๆที่จําเป็น เครื่องเขียนแบบ
พิมพตางๆ ที่ใชในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส  เข็มขัดรัดสาย เทปพันสาย สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า  รวมทั้งสวิตซอัตโนมัติ เชน Time Switch, โซ
ลาเซลสวิตซ, ลูกถวย, รีซิสเตอร, มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเชอร, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนต, เบรกเกอร ฯลฯ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่มีสภาพสิ้น
เปลือง เชน ถวย ชาม แกวน้ํา สอม ถวยกาแฟ หมอ แปรง ไม
กวาด ผาปูโต๊ะ ผงซักฟอก  น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถูพื้น กระดาษ
ชําระ ตะกรา ถุงพลาสติก วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียนฯลฯ สําหรับรถยนต รถจักรยานยนตและ
ยาน  พาหนะอื่นๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ก๊าซหุง
ตม ถาน น้ํามันก๊าดฯลฯ สําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล ใช
ในงานตางๆ ที่เป็นกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ เชน พูกัน และสี, ฟิลมสไลด, แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร, วิโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลางอัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม, กระดาษสําหรับพิมพภาพ
คอมพิวเตอร ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอ
เนื่อง ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังน้ํายาดับเพลิง
คารบอนไดออกไชด (co2)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล  และสวนราชการอื่นที่อยูในสังกัดขององคการบริหารสวน
ตําบลหันหวยทราย 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหัน
หวยทราย

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย
อากร  คาธรรมเนียมการ    
 โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรคมนาคม ดังนี้ คาบริการโทร
คมนาคม ( FAX) , คาเชาพื้นที่บริการอินเตอรเน็ต  คาเชาที่บริการ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง   คาบริการอินเตอรเน็ตของกรมสง
เสริมฯ คาจดทะเบียนโดเมนเนม คาเชาพื้นที่เวปไชด  และคาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 73,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
แขวน ขนาด 50,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
1)  ขนาดที่กําหนดไมต่ํากวา 50,000 บีทียู
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมคาติดตั้ง
3)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
4)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1)  แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1  ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4  เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร 
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563      
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 171  ขอ 23
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คสําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊กสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา1.0GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถ ในการการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง CPU() มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา4MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอมระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน ไมนอยกวา 1ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
จัดซื้อจัดจางโดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 173  ขอ 26
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งบเงินอุดหนุน รวม 13,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 13,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอประทาย นครราชสีมา

จํานวน 13,500 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 60  ขอ 17

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มาใชบริการกับ
องคการบริหารสวนตําบลหันหวยทราย  -แผนพัฒนาทอง
ถิ่น       (พ.ศ.2561-2565)  ขอ 59  ขอ 5  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 429,440 บาท
งบบุคลากร รวม 382,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 382,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 382,560 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน  12  เดือน ตําแหนงนัก
วิเคราะหนโยบายและแผน                
จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12  เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 46,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,880 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 31,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑที่กําหนด 
เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ประชุมประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุมประชาคมในการจัดทํา เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น เชนการประชาคมหมู
บาน  ประชาคมตําบล การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ฯลฯ  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสถานที่ อาหาร
วาง เครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ อุปกรณ และ           คาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921  ลงวันที่  16  พฤษภาคม 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 82 ขอ 8

งานบริหารงานคลัง รวม 2,516,850 บาท
งบบุคลากร รวม 2,071,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,071,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,036,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4
 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่
ปรับเพิ่ม   จํานวน  12  เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกอคลัง              จํานวน  1  อัตรา 12
 เดือน                     
(2) นักวิชาการคลัง                     จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  
(3) เจาพนักงานจัดเก็บรายได    จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  
(4) เจาพนักงานพัสดุ                  จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 7,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล   จํานวน   2  อัตรา  ดังนี้
(1) เจาพนักงานจัดเก็บรายได    จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน
(2)  เจาพนักงานที่พัสดุ              จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหาร
งานคลัง) เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 42,000  บาท
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 258,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเจา
หนาที่การเงินและบัญชี  ตามกรอบอัตรากําลัง  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,320  บาท
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 703,440 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตรา
กําลัง  จํานวน  12 เดือน ดังนี้ 
       (1)  ผูชวยนักวิชาการคลัง       จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน 
       (2)  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน
       (3)  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1  อัตรา 12
 เดือน 
       (4)  ผูชวยเจาพนักงานที่พัสดุ  จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน   12
 เดือน
ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  จํานวน  1  อัตรา 12
 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 419,630 บาท
ค่าตอบแทน รวม 224,630 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 164,630 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑที่กําหนด 
เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน     คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คา
ธรรมเนียมและคาบริการ  คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน  และคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผู
ที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบล สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง   คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการในประเทศและตาง
ประเทศ หรืออบรมสัมมนา และคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การอบรมประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คา
ธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 60  ขอ 8
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชสํานัก
งาน  ครุภัณฑประเภทตางๆ  เชน  รถยนต  รถ
มอเตอรไซด  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพเครื่องโทรสารฯลฯ
 ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม  ตรายาง แบบพิมพ หมึก ฯลฯ ที่
ใชในกิจการของสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหันหวย
ทราย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอ
เนื่อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาไปรษณีย – โทรเลข  คาธนาณัติ คาลง
ทะเบียน  คาตราไปรษณียอากร  ที่ใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล ฯลฯ  

วันที่พิมพ : 1/4/2565  10:45:01 หนา : 28/78



งบลงทุน รวม 25,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง จํานวน 25,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)  ขนาดที่กําหนดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมคาติดตั้ง
3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000  บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภันฑ
อุตสาหกรรม และสลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1)  แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1  ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4  เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร 
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 171  ขอ 23
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 384,930 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน                     
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 29,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,610 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 29,610 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑที่กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรณรงคประชาสัมพันธป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน คาเบี้ยเลี้ยง
ผูปฏิบัติงานประจําจุดตรวจชวงเทศกาลปีใหม ชวงเทศกาล
สงกรานต และวันสําคัญเพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของตนเองและผูอื่น 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาในการจัดทําป้ายเตือนภัยจราจร ใน
ตําบลหันหวยทราย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมใหความรูดานจราจร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมใหความรูดานจราจร
โดยมีคาใชจายประกอบดวย การตกแตงสถานที่ คา
วัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คา
สมนาคุณ วิทยากร คาป้ายโครงการ ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกซอมแผนอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝึกซอมแผนป้องกันอัคคีภัย โดย
มีคาใชจายประกอบดวย การตกแตงสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครง
การฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,020,340 บาท

งบบุคลากร รวม 797,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 797,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 592,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลจํานวน 2
 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่มจํานวน 12
 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา จํานวน  12
  เดือน 
(2) นักวิชาการศึกษา                จํานวน 1 อัตรา จํานวน  12
  เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

วันที่พิมพ : 1/4/2565  10:45:01 หนา : 33/78



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนัก
งานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับตน (นักบริหารงานการศึกษา) เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000  บาท
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 163,080 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผู
ชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 222,460 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,460 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 62,460 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑที่กําหนด 
เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใช
จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้ง
ประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อ
จายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คา
ใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ ที่จําเป็น
ตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นคารับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคลโดยไดกําหนด ตั้งจายไมเกินรอยละ 1 ของ
รายไดจริงในงบประมาณที่แลวโดยไมรวมเงินอุดหนุนเงินกูเงิน
จายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศใหกับองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามหนังสือสั่งการดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน  และคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผู
ที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบล สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง   คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการในประเทศและตาง
ประเทศ หรืออบรมสัมมนา และคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การอบรมประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คา
ธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา  พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชสํานัก
งาน  ครุภัณฑประเภทตางๆ  เชน  รถยนต  รถ
มอเตอรไซด  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพเครื่องโทรสารฯลฯ
 ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ หมึกฯลฯ ที่
ใชในกิจการของสวนการศึกษาฯ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่มีสภาพสิ้น
เปลือง เชน ถวย ชาม แกวน้ํา สอม ถวยกาแฟ หมอ แปรง ไม
กวาด ผาปูโต๊ะ ผงซักฟอก  น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถูพื้น กระดาษ
ชําระ ตะกรา ถุงพลาสติก วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอ
เนื่อง ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,682,583 บาท
งบบุคลากร รวม 1,645,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,645,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 516,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนง ครูผู
ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,021,440 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดกองการศึกษาฯ ดังนี้
(1) พนักงานจางตามภารกิจ 
 1. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (คุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน
 2. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(ทักษะ)   จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
  เดือน 
(2) พนักงานจางทั่วไป
1. ผูดูแลเด็ก                              จํานวน 5
 อัตรา  จํานวน 12  เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพพนักงานจางตามภารกิจตําแหนง ผู
ชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน  1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา  ตามกรอบอัตรา
กําลัง จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,739,883 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 126,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑที่กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได
พ.ศ. 2559
2) หนังสือสํานักงาน กจ,ก.ท. และ ก.อบต .ดวนที่สุด ที่ มท
.0809.2/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558   เรื่องซักซอมแนว
ทางคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 797,875 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(คารายหัว)

จํานวน 144,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็ก  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลหันหวยทราย จํานวน 3 ศูนย อัตราคนละ 1,700 บาท “ทั้ง
นี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น”
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 65 ขอ 8

วันที่พิมพ : 1/4/2565  10:45:02 หนา : 40/78



โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาสัมพันธ โดยจัดแขงขัน
ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลหันหวยทราย จํานวน 3
 ศูนย รวมกับผูปกครองโดยจัดการแขงขันที่สนามที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลหันหวยทรายโดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย   คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเตรียมสนามแขง
ขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบ
แทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คา
จัดทําป้ายโครงการ คาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ  คาโลหรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการแขงขัน เพื่อ
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบใหผูชนะ
การแขงขัน คาใชจายอื่นๆ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 64  ขอ 6

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถาน
ที่นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง คณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คา
สมนาคุณ คายานพาหนะ  คาวัสดุ อุปกรณ คาของสมนาคุณใน
การศึกษาดูงาน และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 64 ขอ 5
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 66 ขอ 12

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหาร อาหารวาง เครื่อง
ดื่ม วัสดุ อุปกรณ กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาป้าย
โครงการ คายานพาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นสําหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 65  ขอ 7
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน)

จํานวน 96,050 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลหันหวยทราย จํานวน 3 แหง (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5
 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน  85  คน  
เป็นเงิน 17,000 บาท
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปีจํานวน 85 คน 
เป็นเงิน 17,000  บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปีจํานวน 85
 คน เป็นเงิน 25,500 บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปีจํานวน 85
 คน เป็นเงิน 36,550 บาท “ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัด
สรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น”
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 65 ขอ 9

วันที่พิมพ : 1/4/2565  10:45:02 หนา : 43/78



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 437,325 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลหันหวยทราย จํานวน 3 ศูนย อัตราคน
ละ  21  บาทตอคน  จํานวน  245  วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  85
  คน  เป็นเงิน  437,325  บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 63 ขอ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชสํานัก
งาน  ครุภัณฑประเภทตางๆ  เชน  รถยนต  รถ
มอเตอรไซด  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพเครื่องโทรสารฯลฯ
 ใหสามารถใชงานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 777,408 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ หมึกฯลฯ ที่
ใชในกิจการของสวนการศึกษาฯ

วันที่พิมพ : 1/4/2565  10:45:02 หนา : 44/78



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 737,408 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว
1. เป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก–ประถมศึกษาปี
ที่ 6 อัตราประกอบดวย  
         (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหัน
หวยทราย จํานวน 3 แหง 
         (2) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียนไดแกโรงเรียนบานหันหวย
ทราย โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โรงเรียนสัมพันธมิตร
วิทยา โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา โรงเรียนอัมพวันวิทยา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 63  ขอ 2
2)  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่มีสภาพสิ้น
เปลือง เชน ถวย ชาม แกวน้ํา สอม ถวยกาแฟ หมอ แปรง ไม
กวาด ผาปูโต๊ะ ผงซักฟอก  น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถูพื้น กระดาษ
ชําระ ตะกรา ถุงพลาสติก วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอ
เนื่อง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 38,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลหันหวยทราย ทั้ง 3 แหง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลหันหวยทราย ทั้ง 3 แหง 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหันหวยทราย ทั้ง 3 แหง 
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งบลงทุน รวม 70,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊กสําหรับสํานักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊กสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 3 เครื่องๆละ 16,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา1.0GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถ ในการการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง CPU() มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา4MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอมระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน ไมนอยกวา 1ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
จัดซื้อจัดจางโดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563 
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 22,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3
 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และFAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ  A4 ไมนอย
กวา 27  หนา ตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ  A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5  ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาดA4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา1,200x600 dpi 
หรือ 600 x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
  หรือสามารถใชแผนงานเครือขายไรสาย  wi - Fi   
 (IEEE 802.11b,g n) ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา100 แผน
- สามารถใชไดกับA4, Letter, Legal และCustom 
จัดซื้อจัดจางโดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,226,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,226,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

จํานวน 1,226,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียน โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน  5 โรงเรียน  ไดแก โรงเรียนบานหันหวย
ทราย โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร โรงเรียนสัมพันธมิตร
วิทยา โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา โรงเรียนอัมพวันวิทยา  ตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 292 คนอัตราคน
ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 1,226,400  บาท “ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น” 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม  2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 70  ขอ 26
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 392,860 บาท

งบบุคลากร รวม 362,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 362,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนง นัก
วิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 30,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,220 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,220 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑที่กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 531,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 351,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลตําบลหันหวยทราย ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในระยะยาว
จํานวน 2 ราย เป็นเงิน 120,000  บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
 2318  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการฉีดพนหมอกควัน กําจัดยุงลาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการฉีดพนหมอกควัน กําจัดยุงลาย
ภายในตําบลหันหวยทราย
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลสุนัขและแมวของตําบลหันหวย
ทราย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนว
ทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 76  ขอ 17

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ คาอาหาร อาหารวาง และเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็น  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 74  ขอ 13

โครงการรณรงคควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคควบคุม
และป้องกันโรคไขเลือดออกเชนคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณตางๆ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 71 ขอ 3
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โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําสงเสริมการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน  เชน คาจัดซื้ออุปกรณ
ตางๆ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้าย
โครงการ  คาป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการดังนี้
1)  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
2)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่  18  ตุลาคม 2560
3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1031  ลงวันที่  14  มีนาคม 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 75 ขอ 14

ค่าวัสดุ รวม 126,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล สําหรับฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงลายของ
องคการบริหารสวนตําบล

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย
(1) เพื่อเป็นคาจัดซื้อสารกําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาพนหมอกควัน 
เพื่อกําจัดและป้องกันการเจริญเติบโตของยุงลาย เป็นเงิน 
(2) เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาพรอมไซริงค
สําหรับฉีดใหกับสุนัขและแมว
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 71 ขอ 3  หนา 76
 ขอ 16 
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ม.1-ม.9 จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามแนวโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข
ม.1-ม.9  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการ
ดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพิ่มเติม  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 75 ขอ 15
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 644,050 บาท

งบบุคลากร รวม 595,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 595,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 362,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนง นัก
พัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 232,560 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวย
นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12  เดือน
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 48,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,850 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 48,850 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑที่กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ตําบล
หันหวยทราย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ พิการ และผูดอยโอกาสตําบลหันหวยทราย โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร อาหารวาง เครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 83 ขอ 11
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โครงการออกเยี่ยมบานผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูป่วยเอดส จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการออกเยี่ยมบานผูดอย
โอกาส  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูป่วยเอดส ขององคการบริหารสวน
ตําบลหันหวยทราย 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 79-80 ขอ 9, 11

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,710,725 บาท

งบบุคลากร รวม 1,281,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,281,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 930,660 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา จํานวน   12 เดือน  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง            จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 12
 เดือน  
(2) เจาพนักงานธุรการ               จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 12
 เดือน  
(3)  นายชางโยธา                      จํานวน  1
  อัตรา จํานวน  12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา ๆละ 3,500
 บาท  จํานวน   12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 297,240 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ไดแก
ผูชวยนายชางโยธา    จํานวน   1   อัตรา จํานวน 12 เดือน  
พนักงานจางทั่วไป     จํานวน   1  อัตรา ไดแก
คนงานทั่วไป              จํานวน  1  อัตรา จํานวน    12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่ว
ไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  12 เดือน  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท.0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนวทางคํานวน
ภาระคาใชจายดานการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 384,825 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,825 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 104,825 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑที่กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบานไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทอง
ถิ่น  พนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2563
 

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวารสาร คาเบี้ยประกัน คาลางฟิลม อัดรูป คาจาง
เหมาบริการ คาโฆษณาและเผยแพร คาถายระวางแผนที่
ตําบล ฯลฯ  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน  และคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ได
รับคําสั่งจากนายกฯใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนตําบล สําหรับจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการในประเทศและตาง
ประเทศ หรืออบรมสัมมนา และคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
การอบรมประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คา
ธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชสํานัก
งาน  ครุภัณฑประเภทตางๆ  เชน   เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพเครื่องโทรสารฯลฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการ

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติ
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ หมึก
ผงถายเอกสาร เครื่องเขียนแบบพิมพตางๆ และวัสดุอื่นๆที่จําเป็น
เพื่อมาใชงานในดานการชางฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน เชน ฟิวส เทปพัน
กาว สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซไฟฟ้า เบรกเกอร  วัสดุอื่นๆ
ที่จําเป็นเพื่อมาใชงานในดานการชางฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อฟิลม  พูกัน  สี  ไมอัด ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษตอ
เนื่อง ฯลฯ

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

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊กสําหรับประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊กสําหรับประมวล
ผล 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
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- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
จัดซื้อจัดจางโดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

งานไฟฟ้าและประปา รวม 794,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 794,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 794,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า  บานชลประทาน  หมูที่ 9 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอ
ประทายในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า บานชลประทาน หมู
ที่ 9  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 93 ขอ 7

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า  บานโนนหญานาง หมูที่ 4 จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอ
ประทายในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า  บานโนนหญานาง หมู
ที่ 4 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 93 ขอ 7

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า  บานเพ็ดนอย หมูที่ 3 จํานวน 80,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอ
ประทายในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า บานเพ็ดนอย หมู
ที่ 3  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 93 ขอ 7

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า  บานหนองชองแมว หมูที่ 2 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอ
ประทายในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า บานหนองชองแมว หมู
ที่ 2 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 93 ขอ 7

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า  บานหลุงจาน หมูที่ 7 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอ
ประทายในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า บานหลุงจาน หมู
ที่  7  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หนา 93 ขอ 7

อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟสองสวาง  บานเพ็ดนอย หมูที่ 3 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอ
ประทาย ในการดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง บานเพ็ด
นอย หมูที่ 3  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 93ขอ 6

อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟสองสวาง  บานหนองมวงใหญ หมูที่ 5 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอ
ประทาย ในการดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง บานหนองมวง
ใหญ หมูที่ 5  
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 93ขอ 6
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการเก็บขนขยะหมูบาน  ภายในตําบลหันหวยทราย จํานวน 336,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการในการเก็บขนขยะภายในหมูบาน
ในตําบลหันหวยทราย  หมูที่ 1-9  โดยเก็บขนขยะที่จัดหาไวตาม
หมูบาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการดังนี้
1)  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ
.ศ. 2560  ลงวันที่ 18  ตุลาคม  2560
3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1031  ลงที่  14  มีนาคม 2562  แผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หนา 141 ขอ 6

จางเหมาบริการในการดูแล กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลภายในตําบลหัน
หวยทราย

จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการในการดูแล กําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูลในตําบลหันหวยทราย จํานวน 2 อัตรา ๆละ 6,000  บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการดังนี้
1)  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ
.ศ. 2560  ลงวันที่ 18  ตุลาคม  2560
3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1031 ลงที่ 14  มีนาคม 2562 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561- 2565) หนา 141 ขอ 6
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจิตอาสาเราทําความดีดวย
หัวใจโดยมีคาใชจายประกอบดวย อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 83 ขอ 12

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา
ชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาการตกแตงสถานที่
อบรม   คาวัสดุ  อุปกรณ  คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ  คา
ใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 84 ขอ 14
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โครงการเยาวชนหันหวยทรายหางไกลยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเยาวชนหันหวยทรายหางไกล
ยาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตกแตงสถานที่ 
คาวัสดุ  อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ คายานพาหนะ คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการอบรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1331  ลงวันที่ 1  พฤษภาคม 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 82 ขอ 7

โครงการสงเสริมและฝึกฝนอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจใน
ตําบลหันหวยทราย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมและฝึกฝนอาชีพที่เหมาะ
สมกับสภาพเศรษฐกิจในตําบลหันหวยทราย โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสถานที่ คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คา
สมนาคุณ  คายานพาหนะคาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 81 ขอ 4
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ  เพื่อ
การจัดกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  เพื่อสรางความรูรักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักรักษาไวซึ่ง
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 85 ขอ 17

โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายการดําเนินงานตามโครงการสตรีกับวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาตกแตงสถาน
ที่ คาวัสดุ  อุปกรณ  คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 81 ขอ 3
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โครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุนโดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 84 ขอ 16

โครงการอบรมใหความรูดานการป้องกันการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมใหความรูดานการป้องกัน
การทุจริต โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตกแตงสถานที่ คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม    คาสมนาคุณวิทยากร  คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ คาวัสดุ  อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 83 ขอ 9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพื่อสรางความสามัคคีของชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพื่อความ
สามัคคีของชุมชน โดยจัดแขงขันระหวางหมูบานภายในตําบลหัน
หวยทราย จํานวน 9 หมูบาน 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจัดสถานที่  คาวัสดุ  อุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน คาโลห หรือถวยรางวัล รางวัลสําหรับผูเขาแขงขัน คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 147 ขอ 13
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการงานของดีอําเภอประทาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการงานของดีอําเภอประทาย  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาตกแตงสถานที่ คาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่ม  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 146 ขอ 19

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ เชน คาเงินรางวัล       ของรางวัล อาหารวาง เครื่องดื่ม  คา
เชาเครื่องขยายเสียง   คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน    คา
วัสดุ คาโฆษณาและเผยแพร   คาสมนาคุณผูรักษาความสงบเรียบ
รอยในการจัดงานฯลฯและคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 147 ขอ 11
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โครงการปฏิบัติธรรมตําบลหันหวยทราย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม
ของชาวตําบลหันหวยทรายโดยมีคาใชจายประกอบดวยคาสถาน
ที่ คาอาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่ม คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 145 ขอ 3

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต
. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล
หันหวยทราย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสถานที่ คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม  สมนาคุณวิทยากร คายาน
พาหนะ   คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 146 ขอ 6

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ไม คอน ครีม เทปวัดระยะ ตลับ
เมตร เหล็ก อิฐ เหล็ก ทราย สี ปูน ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 2,280,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,280,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโกรกหิน หมูที่ 8 จํานวน 237,000 บาท

- เพื่อจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโกรกหิน หมู
ที่ 8 ปริมาณงาน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาด
กวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 500.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ และป้ายโครงการ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 98  ขอ 21

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนกลอย หมูที่ 6 จํานวน 135,000 บาท

- เพื่อจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดอน
กลอย หมูที่ 6 ปริมาณงาน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจรขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 70.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 280.00 ตาราง
เมตรพรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ และป้ายโครงการ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 95  ขอ 14

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนหญานาง หมูที่ 4 
รอบหนองสรวง

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนหญา
นาง หมูที่ 4 รอบหนองสรวง  ปริมาณงาน กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 420.00 ตารางเมตรพรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ และป้าย
โครงการ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 133  ขอ 117
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหันหวยทราย หมูที่ 1 
ไปบานโนนหญานาง หมูที่ 4

จํานวน 613,000 บาท

-เพื่อจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหันหวย
ทราย หมูที่ 1 ไปบานโนนหญานาง หมูที่ 4 ปริมาณงาน กอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะ
ทางยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 1,300.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ และ
ป้ายโครงการ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 97  ขอ 19

โครงการกอสรางถนนดินลงหินคลุก บานโนนหญานาง หมูที่ 4 ไป
หนองคลอง

จํานวน 156,000 บาท

-เพื่อจางเหมากอสรางถนนดินลงหินคลุก บานโนนหญานาง หมู
ที่ 4 ไปหนองคลอง ปริมาณงาน กอสรางผิวจราจรหินคลุกขนาด
กวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600.00 เมตร หนา 0.10
   เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,800.00 ตารางเมตร พรอมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ และป้ายโครงการ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 105 ขอ 41

โครงการกอสรางแผงกั้นสะพานขามหวยนาครัว บานเพ็ดนอย หมูที่ 
3

จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจางเหมากอสรางแผงกั้นสะพานขามหวยนาครัว บานเพ็ด
นอย หมูที่ 3 ปริมาณงานกอสรางแผงกั้นสะพาน สูง 1.30
 เมตร ยาว 8.00 เมตร ทั้งสองขาง 
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 119 ขอ 75

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองชองแมว หมูที่ 
2

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจางเหมาซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองชอง
แมว หมูที่ 2 ปริมาณงาน ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจรขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 145.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 435.00 ตาราง
เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ และป้ายโครงการ
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 113  ขอ 59
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โครงการซอมแซมถนนดินลงหินคลุก บานชลประทาน หมูที่ 9 จํานวน 111,000 บาท

- เพื่อจางเหมาซอมแซมถนนดินลงหินคลุก บานชลประทาน หมู
ที่ 9 ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรหินคลุกขนาดกวาง 3.00
 เมตร ระยะทางยาว 440.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 1,320.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ และป้ายโครงการ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 116  ขอ 65

โครงการซอมแซมถนนดินลงหินคลุก บานดอนกลอย หมูที่ 6 จํานวน 97,000 บาท

- เพื่อจางเหมาซอมแซมถนนดินลงหินคลุก บานดอนกลอย หมู
ที่ 6 ปริมาณงาน ชวงที่ 1. เสริมผิวจราจรหินคลุกขนาดกวาง 3.00
 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 360.00 ตารางเมตร  ชวงที่ 2. เสริมผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 255.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 765.00 ตารางเมตร พรอมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ และป้ายโครงการ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 110 
 ขอ 52

โครงการซอมแซมถนนดินลงหินคลุก บานเพ็ดนอย หมูที่ 3 จํานวน 117,000 บาท

-เพื่อจางเหมาซอมแซมถนนดินลงหินคลุก บานเพ็ดนอย หมูที่ 3
 ปริมาณงาน สายที่ 1. เสริมผิวจราจรหินคลุกขนาดกวาง 2.50
 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 450.00 ตารางเมตร(หนองไฝ่หอกโพธิ์-นานางมติกา)
สายที่ 2. เสริมผิวจราจรหินคลุกขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 220.00 เมตร หนา  0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 660.00 ตารางเมตร(หนองไฝ่หอกโพธิ์-นานางอรจิรา)  สาย
ที่ 3. เสริมผิวจราจรหินคลุกขนาดกวาง 2.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 100.00 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 250.00 ตารางเมตร(หนอง
ไฝ่หอกโพธิ์-หนองหญารังกา) พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ และ
ป้ายโครงการ  แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา116
  ขอ 67
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โครงการซอมแซมถนนดินลงหินคลุก บานหนองชองแมว หมูที่ 2 จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจางเหมาซอมแซมถนนดินลงหินคลุก บานหนองชอง
แมว หมูที่ 2 ปริมาณงาน เสริมดินถนนผิวจราจรขนาดกวาง 4.00
 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.30  เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร  เสริมผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 620.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,860.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ และป้ายโครงการ   แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-
2565) หนา102  ขอ 35

โครงการซอมแซมถนนดินลงหินคลุก บานหันหวยทราย หมูที่ 1 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจางเหมาซอมแซมถนนดินลงหินคลุก บานหันหวยทราย หมู
ที่ 1 
ปริมาณงาน ชวงที่ 1. เสริมดินถนนผิวจราจรขนาดกวาง 4.00
 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร(เริ่มแยกสํานักสงฆ-ถึงสาม
แยก) เสริมผิวจราจรหินคลุกขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 450.00 ตารางเมตร
ชวงที่ 2. เสริมดินถนนดินผิวจราจรขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะ
ทางยาว 230.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 920.00 ตารางเมตร(เริ่มสามแยก-ทางปู่ตา) เสริมผิว
จราจรหินคลุกขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 230.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 690.00 ตาราง
เมตร
ชวงที่ 3. เสริมดินถนนดินผิวจราจรขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะ
ทางยาว 150.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 600.00 ตารางเมตร(เริ่มสามแยก-ทางทิศตะวัน
ออก) เสริมผิวจราจรหินคลุกขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 450.00 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ และ
ป้ายโครงการ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา101  ขอ 32
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในกิจกรรมของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของศูนยถาย
ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลหันหวยทราย 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและกรมสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 88 ขอ 8

โครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร อาหารวาง เครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 88 ขอ 6
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โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในตําบลหันหวยทราย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในตําบล
หันหวยทราย โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 88 ขอ 9

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร ไดแก จอบ  เสียม พรวน มีด พันธพืช คราด ฯลฯ

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ ดําเนินการปลูกตนไมในที่สาธารณประโยชนสอง
ขางทาง ปรับภูมิทัศน  โดยมีคาใชจายประกอบดวย เครื่องดื่ม คา
จางเหมาบริการ  คาป้ายโครงการ คาวัสดุและอุปกรณ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หนา 140 ขอ 1
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา
สยามบรมราชกุมารีโดยมีคาใชจายประกอบดวย เครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการ  คาป้ายโครงการ คาวัสดุและอุปกรณ และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425  ลงวันที่ 4  เมษายน 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หนา 143 ขอ 11
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