
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วยทราย
อําเภอ ประทาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,688,180 บาท

งบบุคลากร รวม 6,520,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน และเงินที่
ปรับเพิ่ม 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เดือนละ 880 บาท 12 เดือน จํานวน 2 คน 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เดือนละ 880 บาท 12 เดือน จํานวน 2 คน 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามที่กฎหมายกําหนด อัตราเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินที่ปรับเพิ่ม

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,627,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี้
(1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 11,220
 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินที่ปรับเพิ่ม เป็นเงิน 134,640  บาท
(2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 9,180
 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินที่ปรับเพิ่ม เป็นเงิน 110,160 บาท
(3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,200 บาท ต่อคน 12
 เดือน จํานวน 15 คนและเงินที่ปรับเพิ่ม เป็นเงิน 1,296,000 บาท
(4) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,200
 บาท จํานวน  12 เดือน และเงินที่ปรับเพิ่ม เป็นเงิน 86,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,208,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,029,880 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 9  อัตรา  ตาม
กรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม  จํานวน  12 เดือน 
ดังนี้   (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  
(3)  หัวหน้าสํานักงานปลัด                        จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  
(5) นักพัฒนาชุมชน         จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  
(6) นักจัดการงานทั่วไป       จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน 
(7) นักวิชาการสาธารณสุข                   จํานวน  1 อัตรา  12 เดือน
(8) เจ้าพนักงานธุรการ                       จํานวน  1 อัตรา 12 เดือน 
(9) นักทรัพยากรบุคคล                   จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี้     
(1) เงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ
ต้น  (ปลัด อบต.) เดือนละ 4,000 บาท จํานวน  12 เดือน
(2) เงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล (รอง
ปลัด อบต.) เดือนละ 3,500 บาท   จํานวน 12 เดือน
(3) เป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป   (หัวหน้าสํานักงาน
ปลัด อบต.)  เดือนละ 3,500 บาท   จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 196,080 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจําที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  จํานวน  12 เดือน   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 795,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 6 อัตรา
ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน 12  เดือน ดังนี้ 
       1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
       (1)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน              จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน 
       (2)  พนักงานขับรถยนต์                 จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน
       2. พนักงานจ้างทั่วไป   ได้แก่
       (1)  แม่บ้าน                                  จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน 
       (2)  คนงานทั่วไป                           จํานวน  3  อัตรา 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,780 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง   จํานวน  12
 เดือน
ดังนี้  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ได้แก่
        (1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน
        (2)  พนักงานขับรถยนต์                  จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน
       พนักงานจ้างทั่วไป   ได้แก่
       (1)  แม่บ้าน                                    จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน 
       (2)  คนงานทั่วไป                             จํานวน  3  อัตรา 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,985,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 375,160 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมายเช่นคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อ
สร้าง ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน, ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบคัดเลือก  และค่าตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ    จํานวน  50,000
  บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่
กําหนดหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี   จํานวน  200,000  บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 65,160 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบ  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน
ส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 855,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเวรยามรักษาทรัพย์สิน จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเวรยามรักษาทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลและส่วนรวม 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ดังนี้
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร อบต., หนังสือราชการต่างๆ เช่น  หนังสือ
พิมพ์  , ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เช่น แผ่นพับ  ค่าหนังสือระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ,กิจการข่าวสารของ อบต., ค่า
ธรรมเนียม,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่า
ธรรมเนียมในกรณีพิพาทเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะ ค่ารางวัด ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีความตามคําพิพากษา ค่าปรับต่างๆตามกฎหมายอัน
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามคํ่าสั่ง,ค่าติดตั้งประปา,ค่าติดตั้งโทรศัพท์, ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ 
จํานวน 30,000  บาท 
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาจัดทําของ
ขวัญหรือของที่ระลึกต่างๆ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้ายบอกสถาน
ที่  ค่าป้ายบอกแนวเขต ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ จํานวน  100,000  บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า  ดังนี้     
  (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ที่จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจ
งานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลโดยได้กําหนด ตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ  1
  ของรายได้จริงในงบประมาณที่แล้ว  โดยไม่รวมเงินอุดหนุน  เงิน
กู้   เงินจ่ายขาดเงินสะสม    และเงินที่มีผู้อุทิศให้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 10,000  บาท
  (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่น หรือคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  หรือขององค์การบริหารส่วนตําบลในโอกาสต่างๆ การประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ จํานวน 15,000  บาท 
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่  จํานนวน  20,000
  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ฯ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ หรืออบรม
สัมมนา และค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการอบรมประชุม สัมมนา
ต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุม
หรือสัมมนา ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564    (หน้า 122 ข้อ 8 )
     

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วยทราย

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วยทราย ตามที่
กฎหมายกําหนด เช่น จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้
อํานวยการการเลือกตั้ง นายอําเภอ นายทะเบียนอําเภอ ค่าตอบแทน ก
ปน. ค่าตอบแทน กนค. การประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564    (หน้า 121 ข้อ 7 )
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โครงการ อบต.หันห้วยทรายเคลื่อนที่ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.หันห้วยทรายเคลื่อนที่
พบปะประชาชน เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ เครื่อง
เสียง  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์  เงิน
รางวัล  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564 หน้า  121
  ข้อ 4 )

โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจําวัน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าว
สารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายในชีวิตประจําวัน  ให้แก่ ผู้
บริหาร  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  สมาชิกสภา อบต
. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564 หน้า  143
  ข้อ 47 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้สํานัก
งาน  ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ  เช่น  รถยนต์  รถมอเตอร์ไซด์  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เครื่องโทรสารฯลฯ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลและกิจการงาน
สภาฯ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ หมึกผงถ่าย
เอกสารและวัสดุอื่นๆที่จําเป็น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสาย เทปพันสาย สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า  รวมทั้งสวิตซ์อัตโนมัติ เช่น Time Switch, โซล่าเซล
สวิตซ์, ลูกถ้วย, รีซิสเตอร์, มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเชอร์, ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต์, เบรกเกอร์ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีสภาพสิ้น
เปลือง เช่น ถ้วย ชาม แก้วนํ้า ส้อม ถ้วยกาแฟ หม้อ แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ ผงซักฟอก  นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น กระดาษชําระ ตะกร้า ถุง
พลาสติก วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียนฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะอื่นๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ก๊าซหุงต้ม ถ่าน นํ้ามันก๊าดฯลฯ สําหรับ
ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่างๆ ที่เป็นกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น พู่กัน และสี, ฟิล์มสไลด์, แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ  (ภาพยนตร์, วิโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง
อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม, กระดาษสําหรับพิมพ์ภาพคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังนํ้ายาดับเพลิงคาร์บอนไดออก
ไชด์ (co2)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  และส่วน
ราชการอื่นที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วยทราย 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วยทราย
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร  ค่า
ธรรมเนียมการ โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ดังนี้ ค่าบริการโทร
คมนาคม ( FAX) , ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าที่บริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมส่งเสริมฯ ค่าจด
ทะเบียนโดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่เวปไชด์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
  

งบลงทุน รวม 158,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบลากจูงสําหรับใช้ในงานอบต. จํานวน 8,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง  แบบลากจูง   
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาดลําโพงไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
2) กําลังขับไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์
3) ไมค์ลอย ๒ ตัว
4) มี USB/SD เล่น MP๓/FM พร้อมรีโมทคอนโทรล
5) สามารถบันทึกเสียงได้
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  246 ข้อ 5 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงและซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ  เช่น 
เช่น  รถจักรยานยนต์  คอมพิวเตอร์  แอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต. หันห้วยทราย จํานวน 50,000 บาท
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต. หันห้วยทราย  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ หญ้า ฯลฯ
 ภายในที่ทําการ องค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วยทราย

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

ค่าสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ที่มาใช้บริการกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหันห้วยทราย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.  2541 ข้อ 14 วรรค 2 และหนังสือกรมการปกครอง  ด่วนมาก ที่ มท
.0313.4/ว.2787  ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  2542 )
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,053,860 บาท
งบบุคลากร รวม 2,188,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,188,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,213,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา  ตาม
กรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม   จํานวน  12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง                      จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  
(2) นักวิชาการคลัง                         จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  
(3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                      จํานวน  1  อัตรา 12
 เดือน  
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ                       จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานคลัง   (หัวหน้าส่วน
การคลัง) เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,480 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจําที่
ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ตามกรอบ
อัตรากําลัง  จํานวน 12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 670,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง  จํานวน  12 เดือน ดังนี้ 
(1)  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง                  จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน 
(2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ             จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน
(3)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน
(4)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่พัสดุ              จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน   12 เดือน
(1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ            จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน
(2)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้       จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน
(3)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                   จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 850,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
         -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559    2) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน
ส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน     ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการ  ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่ง
จากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรืออบรมสัมมนา และค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนการอบรมประชุม สัมมนาต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม ค่า
ธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (หน้า 122
 ข้อ 8 )

โครงการจัดแผนที่ภาษี จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วยทราย ประจําปี 2561 

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

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม  ตรา
ยาง แบบพิมพ์ หมึก ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของส่วนการคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหันห้วยทราย 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระหรือ แป้นพิมพ์ เมาส์ (Mouse) , 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ – โทรเลข  ค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียน  ค่า
ตราไปรษณีย์อากร  ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิดLDE จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์   หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที )   
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ ร่างไม่น้อยกว่า  33 หน้าต่อนาที  (ppm)
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-  มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวน
ไม่น้อยกว่า  1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250 แผ่น
-  สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และ Custom 
รายละเอียดปรกกฎตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 หน้า 18  ข้อ 1 )

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสําคัญ    
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน
ประจําจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันสําคัญ
เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
และผู้อื่น
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(ปราปฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 175  ข้อ 1)
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําป้ายเตือนภัยจราจรภายในตําบลหัน
ห้วยทราย  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกทบทวน อปพร.ตําบลหันห้วยทราย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร.ตําบลหันห้วยทราย
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร    ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  176  หน้า 9)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านจราจร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจร โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร    ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  176  หน้า 5)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องแต่งกาย อปพร. ให้กับ อปพร. ในตําบล
หันห้วยทราย
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ให้กับ
ประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 176  ข้อ 6 ) 

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังนํ้ายาดับเพลิงคาร์บอนไดออกไชด์ (co2
) จํานวน  6  ถัง ถังละ 2,500  บาท  (ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 177  ข้อ 12 ) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,088,340 บาท

งบบุคลากร รวม 950,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 950,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 748,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลจํานวน 2 อัตรา ตาม
กรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่มจํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานการศึกษา(หัวหน้า
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)เดือน
ละ3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,280 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,140 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน 12 

งบดําเนินงาน รวม 138,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ตั้ง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน
ส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯตั้งจ่าย

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ที่จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจ
งานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลโดยได้กําหนด ตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของ
รายได้จริงในงบประมาณที่แล้วโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้เงินจ่ายขาด
เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน  และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่ง
จากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรืออบรมสัมมนา และค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนการอบรมประชุม สัมมนาต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม ค่า
ธรรมเนียมในการฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 122 ข้อ 8)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรา
ยาง แบบพิมพ์ หมึกฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของส่วนการศึกษาฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีสภาพสิ้น
เปลือง เช่น ถ้วย ชาม แก้วนํ้า ส้อม ถ้วยกาแฟ หม้อ แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ ผงซักฟอก  นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น กระดาษชําระ ตะกร้า ถุง
พลาสติก วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมาส์ (Mouse), 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,660,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,571,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,571,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 477,840 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา และ
ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 985,560 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 5 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 5 อัตรา  ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,713,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน  10 อัตรา ตามผลการประเมินและ
หลักเกณฑ์ที่กําหนด หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าใช้สอย รวม 770,280 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

จํานวน 129,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลหัน
ห้วยทราย จํานวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 1,700 บาท “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 136  ข้อ 31)

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ โดยจัดแข่งขันระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลหันห้วยทราย จํานวน 3 ศูนย์ ร่วมกับผู้
ปกครอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอลล์ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทํา
เกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ
การแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบ
ให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
กีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์  เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า 235  ข้อ 29)        
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โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม หน้า 129
 ข้อ 12   )

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่ม
เติม หน้า 140 ข้อ 40  )

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ประกาศนียบัตร   ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร   ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม หน้า 135
 ข้อ 28   )

โครงการวันเด็กแห่งชาติสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติสําหรับ
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที   ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 233 ข้อ 20)
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โครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติสําหรับ
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่  เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 232 ข้อ 20)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 85,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล
หันห้วยทราย  จํานวน 3 แห่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี   ดังนี้
1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 76 คน  เป็น
เงิน 12,500  บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จํานวน 76 คน  เป็น
เงิน 12,500  บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จํานวน 76 คน  เป็น
เงิน 22,800  บาท
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จํานวน 76
 คน  เป็นเงิน 32,680  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 136 ข้อ 32  )
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 395,200 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วยทราย จํานวน 3 ศูนย์ อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 260 วัน “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน้า 124 ข้อ 1)

ค่าวัสดุ รวม 869,840 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรา
ยาง แบบพิมพ์ หมึกฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของส่วนการศึกษาฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีสภาพสิ้น
เปลือง เช่น ถ้วย ชาม แก้วนํ้า ส้อม ถ้วยกาแฟ หม้อ แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ ผงซักฟอก  นํ้ายาล้างห้องนํ้า นํ้ายาถูพื้น กระดาษชําระ ตะกร้า ถุง
พลาสติก วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 

วันที่พิมพ์ : 26/6/2562  10:37:13 หน้า : 20/38



ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 827,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก–ประถมศึกษาปี
ที่ 6  ประกอบด้วย  
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วย
ทราย จํานวน 3 แห่ง 
(2) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 5
 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย โรงเรียนคมเพชร
วิทยาคาร โรงเรียนบ้านสัมพันธมิตรวิทยา โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญ
วิทยา โรงเรียนอัมพวันวิทยา            
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน้า 124  ข้อ 2)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหันห้วยทราย ทั้ง 3แห่ง

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 3,000 บาท
งบลงทุน รวม 87,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื่อพัดลมติดผนัง จํานวน 24,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18  นิ้ว  จํานวน 12 ตัว ราคา 24,000
 บาท
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 20 ข้อ 1)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 63,900 บาท

-จัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ความระเอียด
ภาพ 1920X1080  พิกเซล  ขนาด 48  นิ้ว ราคาเครื่องละ 21,300
 บาท เป็นเงิน 63,900 บาทรายละเอียดปรากฏตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 หน้า 20 ข้อ 2)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,288,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,288,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง
วัน)  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

จํานวน 1,288,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โรงเรียน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน  5
 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย โรงเรียนคมเพชร
วิทยาคาร โรงเรียนบ้านสัมพันธมิตรวิทยา โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญ
วิทยา โรงเรียนอัมพวันวิทยา  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6
 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2551  (ฉบับที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564
  หน้า 237 ข้อ 1)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 345,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 39,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,800 บาท
โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และลงทะเบียนจํานวนสัตว์
เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลสุนัขและแมว ของตําบลหหันห้วยทราย 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 หน้า  17ข้อ 3)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกิจกรรม 5ส อบต.หันห้วยทราย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการกิจกรรม 5ส อบต.หัน
ห้วยทราย เช่นค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า  230 ข้อ 10)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่นค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561-2564 หน้า 154 ข้อ 20)

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกเช่นค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ฯลฯ
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564หน้า  149 ข้อ 3)

ค่าวัสดุ รวม 125,500 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล สําหรับฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายขององค์การบริหารส่วนตําบล
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 95,500 บาท
(1) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสารกําจัดลูกนํ้ายุงลาย นํ้ายาพ่นหมอกควัน 
เพื่อกําจัดและป้องกันการเจริญเติบโตของยุงลาย เป็นเงิน 71,500.-บาท
 (2) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมไซริงค์สําหรับ
ฉีดให้กับสุนัขและแมว
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 และเพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลงครั้งที่ 1 หน้า 149 ข้อ 3 หน้า 16 ข้อ 2)

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ม.1-ม.9 จํานวน 180,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ม.1-ม.9  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  
เรื่อง  แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 หน้า  16 ข้อ 1)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูง
อายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วย
ทราย (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561-2564 หน้า  158 ข้อ 9,10,11)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,473,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,293,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,293,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 961,380 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ตาม
กรอบอัตรากําลัง และเงินที่ปรับเพิ่ม จํานวน  12 เดือน  ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง              จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  
(2) เจ้าพนักงานธุรการ               จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  
(3)  นายช่างโยธา                            จํานวน  1  อัตรา 12 เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท  จํานวน   12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 277,680 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง  องค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
(1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา          จํานวน  1  อัตรา   12 เดือน  
(2) ผู้ช่วยช่างโยธา                 จํานวน  1  อัตรา   12 เดือน
พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน   1  อัตรา ได้แก่
(1) คนงานทั่วไป                  จํานวน  1  อัตรา    12 เดือน  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
(1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา              จํานวน  1  อัตรา   12 เดือน  
(2) ผู้ช่วยช่างโยธา                     จํานวน  1  อัตรา   12 เดือน
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   1  อัตรา ได้แก่
(1) คนงานทั่วไป                      จํานวน  1  อัตรา   12 เดือน  
ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน  12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ตามผลการ
ประเมินและหลักเกณฑ์ที่กําหนดหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าล้างฟิล์ม อัดรูป ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายระวางแผนที่ตําบล ฯลฯ   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม หมึก ยางลบ ธงชาติ หมึกผงถ่าย
เอกสาร เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆที่จําเป็นเพื่อมาใช้งาน
ในด้านการช่างฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, ผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์, แผงแป้นอักขระ, หรือแป้นพิมพ์, เมาส์ (Mouse), 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ฯลฯ 

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,524,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตําบลหัน
ห้วยทราย (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้า  12 ข้อ 14)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง สี ปูนชีเมนต์ อิฐ
กระเบื้อง สังกะสี
ทราย แผ่นเหล็ก เสาปูน เหล็กเส้น ค้อน ตะปู จอบ หินลูกลัง หินคลุก ฯลฯ

งบลงทุน รวม 3,023,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,023,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 จํานวน 266,300 บาท
-เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร ยาว 110.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 440.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางและระบบ
ระบายนํ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 181  ข้อ 12 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง  หมู่ที่ 4 บ้านโนน
หน้านาง หมู่ 1 บ้านหันห้วยทราย

จํานวน 111,000 บาท

-เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร ยาว 46.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 184.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางและระบบ
ระบายนํ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 หน้า 9  ข้อ 8 )
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 เชื่อม 
บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8

จํานวน 710,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 6.00  เมตร ยาว 200  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางและระบบ
ระบายนํ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 182 ข้อ 16 )

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากห้วยนาครัว บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 ถึง
ถนนลาดยางสายบ้านเพ็ดน้อย - ไร่อ้อย

จํานวน 81,600 บาท

- เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 225.00
  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 675.00 ตาราง
เมตร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  2561-2564  หน้า 195 ข้อ 48)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกหนองโน บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 จํานวน 78,400 บาท
- เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 2.50  เมตร ยาว 310.00
  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 775.00 ตาราง
เมตร ตามแบบมาตรฐาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  2561-2564  หน้า 195 ข้อ 47)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํ้าฝา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30
  เมตร ลึก 0.40  เมตร ระยะทางยาว 39.00 เมตร(ซ้าย)ตามแบบ
มาตรฐานการก่อสร้างทางและระบบระบายนํ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นครราชสีมา
2. ก่อสร้างรางระบายนํ้าฝา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30  เมตร ลึก 0.40
  เมตร ระยะทางยาว 39.00 เมตร(ขวา)ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้าง
ทางและระบบระบายนํ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 หน้า 6 ข้อ 3 )

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํ้าฝา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30
  เมตร ลึก 0.40  เมตร ระยะทางยาว 52.00 เมตรตามแบบมาตรฐานการ
ก่อสร้างทางและระบบระบายนํ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 หน้า 6  ข้อ 1 )
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โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วย
ทราย

จํานวน 657,100 บาท

-เพื่อจ้างเหมาดําเนินการก่อสร้าง จุดที่ 1 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 3.50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 10.50 ตารางเมตร
จุดที่ 2 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00
  เมตร ยาว 17.50  เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 52.50 ตารางเมตร
จุดที่ 3 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.50
  เมตร ยาว 18.75.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 65.63 ตารางเมตร
จุดที่ 4 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.50
  เมตร ยาว 11.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 38.50 ตารางเมตร
จุดที่ 5 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 21.00
  เมตร ยาว 39.75  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 834.75 ตารางเมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 หน้า 13  ข้อ 16 )

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 จํานวน 106,900 บาท
-เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซ้าย 1.00
 เมตร และขวา 1.00 เมตร)ขนาดกว้าง 2.00  เมตร ยาว 78.00
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 156.00 ตาราง
เมตร ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางและระบบระบายนํ้าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 หน้า 10  ข้อ 11 )

โครงการงวางท่อระบายนํ้า บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 จํานวน 88,000 บาท
- เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง
1. ขุดลอกขนาดกว้าง 2.50  เมตร ยาว 150.00  เมตร ความลาด
เอียง 1:1 ลึก 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 217.72
 ลูกบาศก์เมตร
2. วางท่อระบายนํ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ระยะทาง 26.00
 เมตร บ่อพักนํ้าฝา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.28 เมตร ยาว 1.40 เมตร ตาม
แบบมาตรฐานการก่อสร้างทางและระบบระบายนํ้าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนครราชสีมา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 หน้า 7  ข้อ 5 )

โครงการล้อมรั้วลวดหนามรอบสระชลประทาน บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 จํานวน 131,800 บาท
-เพื่อจ้างเหมาล้อมรั้วลวดหนามขนาดระยะความยาว 575.00
 เมตร จํานวนลวดหนาม 4 เส้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 หน้า 12 ข้อ 13 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 จํานวน 341,900 บาท

-เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร ยาว 180.00  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 720.00 ตารางเมตร  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 10 ข้อ 10 )
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองช่องแมว หมู่ที่ 2 จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ้างเหมาดําเนินการปรับปรุงก่อสร้าง วางท่อพีวีซี 3 นิ้ว ยาว 900.00
 เมตร และวางท่อพีวีซี 2 นิ้ว ยาว 420 เมตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 226 ข้อ 199 )

งบเงินอุดหนุน รวม 351,100 บาท
เงินอุดหนุน รวม 351,100 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประทาย
เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 ดําเนินการขยาย
เขตไฟฟ้า (รอบหมู่บ้าน)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  2561 - 2564 หน้า 179 ข้อ 7)

อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 จํานวน 93,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทายเพื่อดําเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 179 ข้อ 6) 

อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 จํานวน 68,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทายเพื่อดําเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จํานวน 14  จุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 179 ข้อ 6 )

อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ประทายเพื่อดําเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จํานวน 10 จุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 179 ข้อ 6 )

อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอประทาย
เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จํานวน 21 จุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 179 ข้อ 6 )

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 396,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 396,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 396,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 336,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการเก็บขนขยะภายในหมู่บ้าน
ในตําบลหันห้วยทราย  หมู่ที่ 1-9 โดยเก็บขนขยะที่จัดหาไว้ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 229 ข้อ 6 )
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัว
เรือน เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ
ป้ายรณรงค์   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะ
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 228 ข้อ 4 )

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 265,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 163 ข้อ 12 )
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โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วยทรายโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง  การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 165 ข้อ 20 )

โครงการประชาคมในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประชาคมในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เช่นการประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมตําบล การเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
เติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมเช่น  ค่าอาหาร
ว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ วัสดุ  อุปกรณ์ ป้ายโครงการ และอื่นๆฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 162ข้อ 10 )

โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวเช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  ค่า
สถานที่ เครื่องเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 164 ข้อ 14 )
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โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสภาเด็กและ
เยาวชน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  ค่าสถาน
ที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ป้าย 
โครงการ และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 หน้า 5  ข้อ 2 )

โครงการส่งเสริมและฝึกฝนอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในตําบลหัน
ห้วยทราย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและฝึกฝนอาชีพที่เหมาะ
สมกับสภาพเศรษฐกิจในตําบลหันห้วยทราย ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหันห้วยทรายโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน  
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์  และอื่นๆฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 161  ข้อ 5 )

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  เพื่อการจัดกิจกรรม
กีฬา  นันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักรักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา พระมหา
กษัตริย์  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย
ทั้งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์  ค่าตอบแทน
วิทยากร และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 177 ข้อ 13 )

วันที่พิมพ์ : 26/6/2562  10:37:13 หน้า : 32/38



โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามโครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอ
เพียง  เช่น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และ
อื่นๆฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 160 ข้อ 4 )

โครงการสร้างภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คนพิการ
 และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คนพิการ
 และผู้ด้อยโอกาสโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิปัญญาผู้สูง
อายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่อง
ดื่ม  ค่าสถานที่ เครื่องเสียง ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร และอื่นๆฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 166 ข้อ 22 )

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วยทรายโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงสาน
สัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่า
สถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 166 ข้อ 24 )
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการงานของดีอําเภอประทาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานของดีอําเภอประทาย โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า อาหาร อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดสถานที่  เครื่องเสียงและค่าใช้จ่าย
อื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 234ข้อ 23 )
 

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ค่าเงิน
รางวัล ของรางวัล นํ้าดื่ม นํ้าแข็ง  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง   ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ค่าสมนาคุณผู้รักษา
ความสงบเรียบร้อยในการจัดงานฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 234 ข้อ 25 )

โครงการปฏิบัติธรรมตําบลหันห้วยทราย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมของชาว
ตําบลหันห้วยทรายโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า อาหาร อาหาร
ว่าง  เครื่องดื่มวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถาน
ที่  เครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 231ข้อ 11 )
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โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานประเพณีการทําบุญวันเข้า
พรรษา กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ค่าจัดซื้อเครื่องไชยธรรมแด่พระภิกษุ
สงฆ์ในเขตตําบลหันห้วยทราย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  และค่าใช้จ่าย
อื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 231 ข้อ 10 )

โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมรําบวงสรวงย่าโม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมรําบวงสรวง
ย่าโม
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 233 ข้อ 19 )

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วยทราย โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า อาหาร อาหารว่าง  นํ้าดื่ม วิทยาการ  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่  เครื่องเสียงและค่าใช้จ่าย
อื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 182 ข้อ 16 )

ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยสานสายใยผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการประเพณีสงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทยสานสายใยผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่าย เช่น ค่า อาหาร อาหารว่าง  นํ้าดื่ม วิทยาการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดสถานที่  เครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 234 ข้อ 26 )
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลหันห้วยทราย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  2561 - 2564 หน้า172 ข้อ 18)

โครงการนํ้าคือชีวิต :ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการนํ้าคือชีวิต :ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการส่งเสริมสนับสนุน องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในลักษณะประชารัฐ จัด
หาที่ดินว่างเปล่าทําแปลงเกษตรผสมผสานและพัฒนาแหล่งนํ้าให้เกิด
ประโยชน์อย่างพอเพียง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  2561 - 2564 หน้า 15 ข้อ 2

โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในตําบลหันห้วยทราย จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในตําบลหัน
ห้วยทราย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดโครงการ    ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร อาหารว่าง เครื่องดืม  ค่าจัดสถานที่ เครื่องเสียง ค่าวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้า 172 ข้อ 20 )

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร ได้แก่ จอบ  เสียม พรวน มีด พันธ์พืช คราด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ ดําเนินการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์สองข้างทาง  ปรับภูมิ
ทัศน์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่านํ้าดื่ม นํ้าใช้ในการดําเนินโครงการ  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  2561 - 2564  หน้า 288 ข้อ 1)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํากิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรม
ราชกุมารี
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.  2561 - 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 หน้า  14 ข้อ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,819,940 บาท

งบกลาง รวม 11,819,940 บาท
งบกลาง รวม 11,819,940 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,032 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลทั้งหมด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,550,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตําบลหันห้วยทราย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  2561 - 2564 หน้า 168  ข้อ  1) 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
ตําบลหันห้วยทราย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  2561 - 2564 หน้า 168  ข้อ  2) 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน คนละ  500 บาท จํานวน 12
 เดือนตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2548
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  2561 - 2564 หน้า 168  ข้อ  3) 
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สํารองจ่าย จํานวน 435,702 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่นการเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาวฯลฯ) หรือเพื่อป้องกัน
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่าย
ไว้ หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้  - เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 100,206 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
เป็นเงิน 100,206 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลหันห้วย
ทราย  ประจําปี 2562  จํานวนประชากรตําบลหันห้วย
ทราย  จํานวน 5,567 คน สมทบในอัตราร้อยละ 40/คน/ปี
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  2561 - 2564 หน้า 239  ข้อ  2) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) (คิด1% ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน  
ปีงบประมาณ  2561) 
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