
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว
อําเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,688,194 บาท
งบบุคลากร รวม 5,890,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก  อบต.และรองนายก  อบต.   ดังนี
-  นายก อบต.                        เป็นเงิน      244,800     บาท
-  รองนายก อบต.    2  คน       เป็นเงิน      269,280     บาท  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557      

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก  อบต.และรอง
นายก  อบต.  ดังนี   
-  นายก อบต.                 เป็นเงิน         21,000      บาท                 
-  รองนายก อบต.  2  คน  เป็นเงิน         21,120      บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก  อบต. / รองนายก  อบต.    เพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษนายก  อบต.และรองนายก  อบต.  ดังนี            
-  นายก อบต.                     เป็นเงิน      21,000      บาท            
-  รองนายก อบต.    2  คน   เป็นเงิน      21,120      บาท 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557   

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  10:41:03 หน้า : 1/40



เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 172,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก  อบต.  และ
เลขานุการสภา อบต.    
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,454,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี 
1.ประธานสภา  อบต. 
2.รองประธานสภา  อบต.                         
3.สมาชิกสภา  อบต.  (14 คน)โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2)
พ.ศ.2557      

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,665,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,499,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี     จํานวน 7  อัตรา ดังนี  
-   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล      
-   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                  
-   หัวหน้าสํานักงานปลัด                   
-   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      
-   นักพัฒนาชุมชน                  
-   นักทรัพยากรบุคคล       
-   เจ้าพนักงานธุรการ     
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ว138  ลง
วันที  30 ธันวาคม  2558       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตาม
ระเบียบกําหนด ประกอบด้วย     
- เงินประจําตําแหน่งปลัด อบต. 8  และเงินค่าตอบแทนรายเดือน  
  ตําแหน่งปลัด อบต.ระดับ 8       จํานวน   12 เดือน      
- ตําแหน่งรองปลัดอบต.             จํานวน  12 เดือน    
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัด   จํานวน  12 เดือน      
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ว138    
ลงวันที  30 ธันวาคม  2558     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 843,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 6  อัตรา     
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที  30 ธันวาคม  2558     
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป   เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลงวันที  30 ธันวาคม  2558    

งบดําเนินงาน รวม 1,770,754 บาท
ค่าตอบแทน รวม 311,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท

1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 
      
2.ค่าตอบแทนหน่วยกู้ชีพกู้ภัย /ค่าป่วยการอปพร.  ฯลฯ    เพือจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน    หรือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป
อปพร.  เพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  
ที มท 0808.2/ว 3795  ลว.17  พฤศจิกายน  2552    และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด   ที มท 0808.2/ว 3358 ลว.29
ตุลาคม53 หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว72 71 ลว 26 ธันวาคม  2560 
      
3.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังองค์กรปกครองส่วนท้องถินตาม
คณะกรรมการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระหรืออืนๆ)ปฏิบัติตาม
หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1932 ลงวัน
ที  16 มิถุนายน 2552       

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง    ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4
/ว1562  ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550   
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย     
 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.2/ว1814 ลงวันที 15 ก.ย. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที  12  ตุลาคม  2559  
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  
และพนักงานจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิม
เติม(ฉบับที 3) พ.ศ.2549   

ค่าใช้สอย รวม 975,754 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานทีราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานทีราชการและ
อืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็น  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3523ลงวันที  20 มิถุนายน  2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22
  มีนาคม  2560    

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 394,754 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการเช่น จ้างเหมาในการเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าบริการรับใช้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบียประกัน ค่า
จ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ ค่าวัสดุโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆค่า
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา ฯลฯ เป็นต้นปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523ลงวัน
ที  20 มิถุนายน  2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1555  ลงวันที  22  มีนาคม  2560    
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท
1. ค่ารับรอง       จํานวน  1,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารพร้อมเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการรับรองรวมถึงค่าบริการด้วย 
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล
กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย                ที มท 0808.4/ว 2381   ลงวันที  28  กรกฏา
คม  2548   
2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ   จํานวน    1,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรอง และค่าบริการอืนๆ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 2381  ลงวันที  28  กรกฏาคม  2548     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน  กรณีรถยนต์ส่วนกลาง     
รถยนต์บรรทุกนําฯ และรถจักรยานยนต์  ของ อบต.      
ไปกระทําผิดกับบุคคลอืนๆ      
พระราชบัญญัติการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ.2539  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าใช้จ่ายคําพิพากษา 
ของศาล เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าเสียหาย 
ดอกเบีย  การบังคับคดี   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.   
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ในสํานักงานปลัดฯ     
เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ   
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) 
พ.ศ.2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557   

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบล 
หลักแก้ว ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง หรือกรณีคณะกรรมการ การเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ) รวมทังค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์
การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ ถึงสิทธิและ
หน้าที และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตังสภา ผู้แทน
ราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา   
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว2989 ลง
วันที  31  พฤษภาคม  2560    
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดิน
ทรเทพยวรางกูร

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมและโครงการเฉลิม   
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    28  กรกฎาคม 2561   
เช่น ค่าจัดซือวัสดุ อาหารพร้อมเครืองดืม การประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
หรือ อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพือมาร่วมงานรัฐพิธีและราชพิธี
ต่างๆ   ฯลฯ และอืนๆ ทีเกียวข้อง     
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 73 ลงวันที  16
  มกราคม  2560   
(แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 ประจําปี 2560
 หน้าที  23 )   

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมและโครงการเฉลิม   
 พระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม  2561 เช่น     
 ค่าจัดซือวัสดุ อาหารพร้อมเครืองดืม การประชาสัมพันธ์เชิญชวน     
 หรือ อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพือมาร่วมงานรัฐพิธีและ     
 ราชพิธีต่างๆ  และอืนๆ ทีเกียวข้อง      
 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 73 ลงวันที  16
  มกราคม  2560   
(แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564 หน้าที 72)   
     

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หลักแก้ว
 พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน ในการปฏิบัติงานให้มี
 ประสิทธิภาพ

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  
และผู้นําชุมชน ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น    
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และเครืองดืม ค่าป้าย ค่าเช่าทีพัก    
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีมีความจําเป็นและเกียวข้อง     
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555    
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558  และ    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557    
(แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ.2561-2564  หน้าที 145)    
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
1.ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน   
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน  
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ         
2.ค่าบํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง        
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง       
ทังในการตรวจเช็คระยะต่างๆ การเปลียนถ่ายนํามันหล่อลืน   
นํามันเกียร์ นํามันเฟืองท้าย อัดจารบี และอืนๆ ทีเกียวข้อง    
รวมทังการเปลียนอะไหล่รถยนต์ทีชํารุด หรือไม่สามารถ   
ใช้การได้ ตามทีช่างรถยนต์ประจําศูนย์บริการแนะนํา     
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที  20 มิถุนายน  2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว 1555  ลงวันที  22  มีนาคม  2560      
       

ค่าวัสดุ รวม 176,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ดินสอ 
ปากกา ตรายาง ซอง ธงชาติ แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ เครืองคิดเลข
ขนาดเล็ก สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง เครืองเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ
  หนังสือพิมพ์  ฯลฯ  ซึงใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดฯ   ซึงโดย
สภาพเมือใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง    ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือ
ด่วนทีสุด ที มท 0802.2/ว1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แก้วนํา  แปรง ไม้กวาด
ไม้ถูพืน นํายาดับกลิน  ตะกร้าขยะ มีด แก้วนําจานรอง ฯลฯ ซึงใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดฯ   ซึงโดยสภาพเมือใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า โดยปฏิบัติตาม รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกันเช่น ค่าขน
ส่ง  ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0802.2/ว1248 ลงวันที 27  มิถุนายน 2559    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางรถยนต์
แบตเตอรี หัวเทียน ชินส่วนอะไหล่  กรวยจราจร  กระจกโค้งมน นํามัน
เบรกฯลฯ  ซึงใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดฯ   ซึงโดยสภาพ
เมือใช้งานแล้วเกิด ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ารวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น 
โดยปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0802.2/ว1248 ลงวันที 27
  มิถุนายน 2559  
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามันเบนซิน
นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้ว 
ย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
หรือไม่คงสภาพเดิม  ซึงใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดฯ    
โดยปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0802.2/ว1248 ลงวันที 27
  มิถุนายน 2559   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ สี  ตลับเทป  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย 
แบตเตอร์รีกล้องถ่ายรูป   พู่กัน สี โฟม และอืน ๆ  ฯลฯ ซึงใช้
ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดฯ   ซึงโดยสภาพเมือใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุด เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า    
โดยปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0802.2/ว1248 ลงวันที 
27  มิถุนายน 2559 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จอมอนิเตอร์ ตลับผงหมึก        

สายเคเบิล เมาส์ เมนบอร์ด วัสดุคอมพิวเตอร์ ผ้าหมึก แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูลแผ่นกรองแสง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์       
อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น ฯลฯ          ซึงใช้
ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดฯ   ซึงโดยสภาพเมือใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๙           

ค่าสาธารณูปโภค รวม 308,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงาน อบต.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต
.หลักแก้ว    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน  2559  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1814 ลงวันที  15 กันยายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที  22 มีนาคม  2560  
  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ใน สํานักงาน  และสถานทีอยู่ในความดูแล
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้วรวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่าภาษี ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1814 ลงวันที  15
  กันยายน  2559    
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง ชําระ
พร้อมกัน  เช่นค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ค่าภาษี เป็นต้น ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 1551 ลงวันที  26 พฤษภาคม  2553 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1814 ลงวันที  15
 กันยายน  2559    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลขเช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่า
ไปรษณีย์ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น    
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1814  ลงวันที  15  กันยายน  2559   

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสือสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ หรือโทรสาร  
ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว วิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่าน ดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืนๆ ฯลฯ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ และค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1814   ลงวันที  15  กันยายน  2559   

งบลงทุน รวม 6,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานชนิดมีแขน    
จํานวน 3 ตัว ตัวละ 2,200 บาท    
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน   
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที  27 มิถุนายน  2559   
(แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2
 ประจําปี 2561 หน้าที 74  อ้างอิงตามราคาท้องตลาด   

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี 28 กรกฎาคม 2562 และ 12 สิงหาคม 2562 จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 28 กรกฎาคม 2562 
และ 12 สิงหาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24  มิถุนายน  2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3691  
ลงวันที  3 เมษายน  2560 (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
ครังที 1 หน้า  37   
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โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ   
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616  
ลงวันที 24  มิถุนายน  2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว3691 ลงวันที  3 เมษายน  2560 (แผนพัฒนาสีปี 
พ.ศ.2561-2564 ) เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2  ประจําปี 
พ.ศ.2561 หน้า  61    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล/หมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตําบล   
เพือจัดทําแผนพัฒนาสีปี เพิมเติม เปลียนแปลง แผนพัฒนาสีปี    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  และแก้ไข เพิมเติม    
ฉบับที 2 พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 144         
   

งานบริหารงานคลัง รวม 2,677,190 บาท
งบบุคลากร รวม 1,703,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,703,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,501,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี,  เงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  ดังนี         
  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 32,450
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน       
  นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 16,600
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน       
  นักวิชาการพัสดุ   จํานวน  1 อัตรา จํานวน 26,460
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน       
  เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 24,825
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน       
  เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้   จํานวน  1 อัตรา จํานวน 24,825
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน       
ตามหนังสือที กจ.กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระและค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทัวไป เงินปรับ
ปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ดังนี         
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าพัสดุ  เป็นเงิน  146,040.00  บาท  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 13,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของจ้างตามภารกิจและพนักงานทัว
ไป ทีปฏิบัติงานในส่วนกองคลัง ดังนี         
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าพัสดุ   

งบดําเนินงาน รวม 931,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 228,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 105,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ตังไว้ 100,000.00  บาท
เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซือจัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับ 
พัสดุ และผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือสังการที มท 0803.3/ว 1953 
ลงวันที 25 กันยายน 2560         
-เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
ตังไว้ 5,000.00  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินและพนักงานจ้าง 
โดยถือปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี 
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ตามคําสังทีได้รับ
การแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที         

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ          

ค่าใช้สอย รวม 648,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง    ต่อเติม   ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดอย่าง
หนึง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างแบก
หามสัมภาระ  ค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าสินทรัพย์ ฯลฯ         
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
 (2.1) ค่าเลียงรับรอง  ตังไว้   10,000.00   บาท   
เพือจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
พิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 320,000 บาท
เพือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550  และถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.3/ว 462
 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมากที มท 0808.3/ว 64 ลงวันที 9 มกราคม 2555 และการ 
จัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิน เช่น การ
จัดทําฐานข้อมูลทีดินและสิงปลูกสร้าง เพือรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและ
สิงปลูกสร้างตามทีกฏหมายกําหนด (แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี เพิมเติม
เปลียนแปลง( ครังท2ี)หน้า 3         

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ผู้บริหาร   สมาชิกสภา
ท้องถิน ข้าราชการ และพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น การ
จัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนทีภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(e-
LAAS) เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 3) พ.ศ. 2557         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาซึงม่ทังค่าสิงของและค่าแรงงาน (ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ)          

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ  หมึก ดินสอ  ปากกา สมุด
บัญชี แบบบัญชี ตรายาง ฯลฯ          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก สําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระ หรือแบบพิมพ์(Key Board)ฯลฯ         
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม   
1. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000
 บาท       
2. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที
มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ  บริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์(GFMIS) ฯ เป็นต้น         

งบลงทุน รวม 42,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,850 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 19,950 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานชนิดมีแขน ขาเก้าอีมี 5 แฉก พนักพิง
สูง ปรับระดับสูง - ตํา ได้ สําหรับผู้อํานวย การกองคลัง 1ตัว  และสําหรับ
พนักงาน จํานวน 3 ตัว เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 4 ปี   เพิมเติมเปลียนแปลงครังที 2 หน้า 74       

ตู้บานเลือนทึบ 5 ฟุต จํานวน 9,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือน 5 ฟุต จํานวน 2หลัง         
 -ตู้บานเลือนกระจกขนาด 5 ฟุต ภายในมีสองแผ่น ปรับระดับได้     
 -ขนาด 1490X406X877  มิลลิเมตร     
 -สีเทา(แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี เพิมเติมเปลียนแปลง( ครังท2ี)หน้า 74     

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 13,100 บาท

  2.1 ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอ
ภาพ(Resolutino)15,000 พิกเซล       
  2.2 ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขนาด 40 นิว       
  2.3 แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight       
  2.4 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณเพือการเชืองต่อ
สัญญาณภาพและเสียง       
  2.5 ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับ
ไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนต์       
  2.6 มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว       
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558       
  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี เพิมเติม
เปลียนแปลงครังที2 หน้า 74       
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทํากิจกรรม/โครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นสถาบันของชาติอันเป็น
ศูนย์ รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินจัดทําหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ และให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0310.4/ว1503 ลว ที 17
  มิถุนายน  2557 (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 96    

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,703,776 บาท
งบบุคลากร รวม 986,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 986,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 944,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษา      
จํานวน  3  อัตรา  ดังนี    
 -นักบริหารงานศึกษา เป็นเงิน 393,600 บาท
 -นักวิชาการศึกษา             เป็นเงิน 336,360 บาท
 -เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 214,560 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลที    
ควรได้รับ  ตามระเบียบกําหนด  จํานวน  12  เดือน    

งบดําเนินงาน รวม 1,717,256 บาท
ค่าตอบแทน รวม 196,530 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 76,530 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. 
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ 
เป็นต้น โดยถือปฏิบิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2557     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ทีมาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559      
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ   
เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 2 อัตรา 12 เดือน   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ที มท.0808.2/ว.1814 ลงวันที 15 กันยายน 2559
      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน    
ส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
      

ค่าใช้สอย รวม 682,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น  ค่าจ้างเหมา  
ทําความสะอาด  ค่าเย็บหนังสือ  ค่าเข้าปกหนังสือ  ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเบียประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ่างทํา 
อย่างหนึงอย่างใด  ซึงไม่ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติม  เสริม
สร้างวัสดุ  ครุภัณฑ์  หรือทีดินและสิงก่อสร้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่า
บริการกําจัดปลวก  ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง  เครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการเลียงรับรอง  รวมทังค่าบริหารด้วย    
และค่าใช้จ่ายอืนที ทีจําเป็นต้องจ่าย  เกียวกับการรับรอง  การต้อนรับ 
บุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม
ทัศนศึกษาดูงาน     
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว
.3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว.1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ  
850  บาทต่อภาคเรียน  รายละเอียด  ดังนี     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหลัก
แก้ว (60 x 850 X 2 = 102,000 )       

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ  ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาฯลฯ     
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็กเล็ก  ตังจ่ายตามที
กรมส่งเสริมฯ  จัดสรรให้ในอัตราคนละ  3,000  บาท  จํานวน  5  คน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว.3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561      

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆได้แก่ 
|ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงหรีดและพวงมาลา
ในวันสําคัญต่างๆ ฯลฯ     

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครอง ส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว73ลงวันที 16
 มกราคม 2560  ปรากกฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว  หน้า 93  ข้อ 21     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน    
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ   
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 838,726 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น  
กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  สมุดบัญชี  ตรายาง  แบบพิมพ์ต่าง 
นําดืม สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรงไม้กวาด  เข่ง 
ผ้าปูโต๊ะถ้วย  ชาม  จานรอง  กระจกเงา   ฯลฯ  ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงมนถาวรและมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 5,000  บาท  รวมค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  
เช่น  ค่าขนส่งค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น     

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 783,726 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืนที  ดังนี    
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหลัก
แก้ว (60X7.37X260 = 114972)       
2)โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืนที จํานวน 4 โรงเรียน 
   (378 X 7.37 X 260 = 724,323.60)       
3)โรงเรียนวัดคลองสําโรง (61X7.37X260 = 116,888.20       
4)โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม (46X7.37X260 = 88,145.20)       
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
.0816.2/ว.3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561       
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 89 ข้อ 9       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ทีใช้ในการปฏิบัติงาน    
กองการศึกษาฯ เช่น  แผ่น CD  แฟรตไดร์  สําหรับบันทึกข้อมูล  
หมึกพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,476,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,890,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,890,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,372,200 บาท

เงินเดือนข้าราชการครู    
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู  จํานวน  3  อัตรา        

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะชํานาญการ คนละ 3,500 บาท    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 344,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป    
จํานวน  2  อัตรา    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ     
และพนักงานจ้างทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เป็นต้น     

งบดําเนินงาน รวม 314,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 314,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว เช่น ค่าอาหาร     
ค่าเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าบัตรเข้าชม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ     
(บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน้า  87)        

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 294,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน      
ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อัตราคนละ 20  บาท /วัน 60
 คน จํานวน  245  วัน เป็นเงิน  294,000  บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท0816.2/ว.3274 ลว 19 มิถุนายน 2561   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 88 ข้อ 7       
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,272,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,272,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.ในเขตพืันที จํานวน 1,272,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.ในเขตพืนที เพือ
สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันนักเรียน  จํานวน 318 คนๆละ  20
  บาท  จํานวน  200  วัน เป็นเงิน 1,272000 บาท       
โรงเรียนวัดหลักแก้ว (164X20X200 = 656,000)     
โรงเรียนวัดลานช้าง  (47X20X200 = 188,000) 
โรงเรียนวัดลานช้าง  (47X20X200 = 188,000)     
โรงเรียนวัดคลองสําโรง    (  64X20X200) = 256,000)    
โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม   (  48X20X200) = 192,000)    
แผนพัฒนา ท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน้า 89 ข้อ 9      

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,460,000 บาท
งบบุคลากร รวม 435,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ตังจ่าย 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข)
เป็นไปตาม หนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2/ว 138 ลงวันที
30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
ตังจ่าย 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
เป็นไปตาม หนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท. 0809.2/ว 138 ลงวันที
30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 923,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 32,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
ของกองสาธารณสุขฯ เป็นไปตามหนังสือสังการ
                                                                 
1. ตามหนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0809.3/ว 27 
29 ธันวาคม2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข ลงวันที และกําหนดวิธีกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
2. ตามหนังสือที มท 0809.3/ว 283 ลงวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559
เรือง ประกาศ ก.จ.และก.ท. เรืองมาตรฐานเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ ทีต้องทํางานในวันหยุด
เป็นครังคราว
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาการของ อปท. พ.ศ. 2559
2.ตามหนังสือด่วนมาก ที มท.0808.2/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน
2558
 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลกองสาธารณสุขทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าได้ตามระเบียบ 
ตังจ่าย 12 เดือน ฐานอํานาจตามพระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที 3) พ.ศ. 2552

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบกําหนด กองสาธารณสุขฯ

ค่าใช้สอย รวม 596,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 568,600 บาท

1. เพือเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ประจําสํานักงาน หรือ
เอกสารทางวิชาการอืนๆ ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติ
ต่างๆ ตลอดจนค่าถ่ายเอกสารต่างๆ   
2.เพือค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของแบก
หาม สัมภาระ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ แรงงานอืน ๆ ซึงเกียวข้องกับ
กิจการของ อบต.หลักแก้ว   
3. เพือเป็นค่ากําจัดสิงปฏิกูล/ค่าธรรมเนียม   
4. เพือเป็นค่าโฆษณาและเผยแพ่ร จ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่
กิจกรรมของ อบต.หลักแก้ว ทางสิงพิมพ์ต่าง ๆ และจ้างเหมาทําป้าย
ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาต่างๆ   
5. เพือเป็นค่าเบียประกันรถยนต์ส่วนกลาง ฯ   
6. เพือเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาทิค่ารังวัดแนวเขตทีดินซึงเป็นสาธารณ
ประโยชน์ ค่าธรรมเนียมศาล   
7. เพือเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน   
8. เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
9. เพือเป็นค่าเครืองรับสัญญานต่างๆ   
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังงบ
ประมาณสําหรับรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เป็นไปตามตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ทีมท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการ ของ อปท. (เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ)   

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  10:41:03 หน้า : 19/40



รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นเกียวกับการรับรอง 
เพือเป็นการรับรองในการตรวจเยียมชม บุคคลนิเทศงาน หรือศึกษา 
ดูงานและเจ้าหน้าที ทีเกียวข้องซึงรวมต้อนรับบุคคล 
เป็นไปตามหนังสือสังการหนังสือ ที ทม 0808.4/ว 2381  ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548  28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและเบิก
จ่านเงินค่ารับรองหรือเลียงรับรอง อปท.  (เป็นฐานอํานาจในการนํามาตัง
งบประมาณ) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น รถส่วนกลาง รถเก็บขยะ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสังการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
1.หนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ

ค่าวัสดุ รวม 283,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ
นําดืม ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ  (กองสาธารสุขและสิงแวดล้อม)
เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
1.หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1446 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิทซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
1.หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1446 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่นแปรง ไม้กวาด 
สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน ถ้วยชาม แก้วนํา จานรอง ค่าจัดซือ
นําสะอาด ชา กาแฟ ถุงขยะ สําหรับบริการประชาชนและ
ผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
1.หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1446 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นจอบ เสียม ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
1.หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1446 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี
ยางรถยนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
1.หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1446 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อหลืน เช่น นํามันเบนซิน 
นํามันดีเซล นํามันเครือง สําหรับรถจักรยานต์ และรถบรรทุกขยะ 
เครืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
1.หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1446 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครืองใช้ทาง
การสาธารณสุข อาทิเช่น ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ ยาล้างแผล 
ชุดปฐมพยาบาล เบืองต้น 
เครืองวัดความดัน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
1.หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1446 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นป้ายไวนิล กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิลม์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ (กองสาธารสุขและสิงแวดล้อม)
เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
1.หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1446 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3. หนังสือ ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดเครืองแต่งกาย เช่นเสือคลุม หมวก รองเท้า ถุงมือ 
หน้ากาก ฯลฯ  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
1.หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1446 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นกระดาษบันทึกข้อมูล 
แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ และค่าจัดซือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
1.หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1446 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะมูลฝอยทัวไป  พร้อมสกรีน
โลโก้ ชือองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว ตามทีอบต.กําหนด
เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
1.หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1446 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข
ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ เป็นต้น ฯลฯ
เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/
1814 ลงวันที 15 กันยายน 2559
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งบลงทุน รวม 101,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
เครืองออกกําลังกาย จํานวน 101,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกาย หมู่ที 5 จํานวน 3 รายการ
เครืองบริหารไหล่ 1.หน้าอกคู่แบบดันและแบบดึง
                     2.เครืองบริหารไหล่และขา
                     3.เครืองลูกตุ้มแกว่งตัว
เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
1.หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
2.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 1446 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
3.หนังสือ ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม (ครังที 2)
ประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว 
หน้าที 6   ลําดับที 5

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดอ่างทอง  
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถินและระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบลหลักแก้ว

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ เช่น 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการดําเนินการ
โครงการเขตพืนทีตําบลหลักแก้วทัง 8 หมู่  ตําบลหลักแก้ว ดังนี 
1.ลดปริมาณขยะมูลฝอยหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าสู่ระบบการ 
กําจัดทีปลายทาง 
2.ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนําขยะไปใช้ประโยชน์ 
3.หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
4.การจัดตังขยะ "จุดรวมขยะอันตราย"  หมู่บ้าน/ชุมชน ตําบลหลักแก้ 
5.กําจัดกากอุตสาหกรรมทีเป็นอันตรายและมูลฝอยติดเชือ ได้รับ 
การกําจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบและหนังสือสังการ  
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอ 
บ้านเมือง(ฉบับที 2)  พ.ศ. 2560 
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืองการกําจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 
ลงวันที 18 ตุลาคม 2560 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที 
16 มกราคม 2561 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท 0810.5/ว 627
ลงวันที 7 มีนาคม 2561เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม (ครังที 2) 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หน้าที 7
 ลําดับที1 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ และการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/
ว4700 ลงวันที  22 สิงหาคม  2560 เรือง การป้องกัน/ป้องกันโรค
ทีมียุงเป็นพาหะนําโรค  แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 113 ลําดับที 8

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และรายละเอียดทีเกียวข้อง
กับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
1.เป็นไปตามหนังสือสังการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ทีมท 0810.5/ว 0994 ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ทีมท0810.5/729 ลงวันที 31 มีนาคม 2560 เป็นฐานอํานาจ
ในการตังงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม (ครังที 1) 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หน้าที 14 
ลําดับที 2 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก 
เช่นแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ ทรายอะเบท ฯลฯ และ
รายละเอียดทีเกียวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/
ว4700 ลงวันที  22 สิงหาคม  2560 เรือง การป้องกัน/ป้องกันโรค
ทีมียุงเป็นพาหะนําโรค เป็นฐานอํานาจในการนํามาตังงบประมาณ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2)ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หน้าที 4 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 30,000 บาท
เพือการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว  
1.เป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/
ว ลงวันที 17 กันยายน  2553  เป็นฐานอํานาจในการนํามา
ตังงบประมาณ 
2.เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม 
(ครังที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว 
หน้าที 5 ลําดับที 4 
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท
เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ
ให้มีความเหมาะสมปัญหาและบริบทของพืนที เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิมพูนความรู้ 
ความสามารถทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม 
การประชุม การสัมมนาฯโดยใช้จํานวนชุมชน/หมู่บ้านเป็นเกณฑ์
ในการจัดสรร ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ 20,000.-บาท โดยให้
คณะกรรมการ ชุมชน/หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว 
จํานวน 8 หมู่ จัดทําโครงการขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณหมู่บ้าน
แห่งละ  20,000.-บาท (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) 
1.ฐานอํานาจ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิมเติม (ครังที 2) ประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหลักแก้ว หน้าที 63 ลําดับที 21 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,999,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,652,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,652,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 895,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี 
 ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 อัตรา       เป็นเงิน 393,600  บาท
 นายช่างโยธาชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  352,080 บาท
 นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา                 เป็นเงิน   149,640 บาท      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล 
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เป็นต้น
นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  9,780 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 665,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 185,880 บาท 
 ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 155,280 บาท  
 พนักงานขับรถบรรทุกเอนกประสงค์ จํานวน 1 อัตรา 
 เป็นเงิน 108,000 บาท  
 พนักงานจ้างทัวไป 2 อัตรา  เป็นเงิน 216,000 บาท                    
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวของจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 4,140 บาท
พนักงานขับรถบรรทุกเอนกประสงค์ จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน  12,000 บาท   
พนักงานจ้างทัวไป 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท               

งบดําเนินงาน รวม 1,247,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

 - เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินและพนักงานจ้าง 
โดยถือปฎิบัติตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก
.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างฯ ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1814 ลงวันที 15
 กันยายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862
 ลงวันที 12 ตุลาคม 2559    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ      
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ค่าใช้สอย รวม 916,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 538,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ  ดัดแปลง    ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดอย่าง
หนึง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา 
ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าออกแบบ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างผู้
แสดงแบบและค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาวางท่อ ติดตังท่อระบาย
นํา เพือการเกษตร ฯลฯ     
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว3523 ลงวันท2ี0 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560     

ค่าติดตังประปา จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม
รวมถึง  การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไ ป ร า ช ก า ร ข อ ง เ จ้า ห น้า ทีท้อ ง ถิน พ . ศ . 2555
แก้ไข เพิม เติม ถึง   (ฉบับท3ี) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557     

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน หมู่ที 1-8 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการรังวัดทีดิน  ในการ
ดําเนินการรังวัดแบ่งแยกทีดินทีเกียวข้องกับทีดิน ราชการ หรือที
สาธารณะประโยชน์      

รายจ่ายเพือซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง และถนน คสล. หมู่ที 
1-8

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยางและถนน คสล
.หมูที 1-8 ทีชํารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณ ไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และบริเวณทีไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน ซึงอยู่
ในการดูแลของ  อบต. 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานทีอยู่ในการดูแลของ อบ
ต. เช่น ค่าซ่อมครุภัณฑ์  หอกระจายข่าว   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560     
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา สมุดบัญชี แบบบัญชี ตรา
ยาง ฯลฯ      
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับไว้ใช้ภายในอาคารทีทํา
การและสําหรับใช้ซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแล ของ อบต
. เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ สายไฟ ไมโครโฟนและ
อืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ      
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ทราย และปูน
ซีเมนต์ ไม้กระดาน ทินเนอร์ และอืน ๆ  ฯลฯ    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออะไหล่สําหรับรถบรรทุกเอนกประสงค์ รถ
จักรยานยนต์  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงหล่อลืนทีใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับ
เครืองครุภัณฑ์ อบต. หรือใช้กับเครืองจักรกล รถบรรทุกเอนกประสงค์ รถ
จักรยานยนต์ ของหน่วยงานราชการซึง อบต. ขอรับการสนับสนุนให้มา
ปฏิบัติงานในเขต     
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1814 ลงวันที 15
 กันยายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
 ลงวันที 22 มีนาคม 2560     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือรูป ขาวดําทีได้จาการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ      
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับ ผงหมึก สําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระ หรือแบบพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสายสูบนําดับเพลิง สายส่งดับเพลิง เครืองดับเพลิงเคมี ข้อ
ต่อส่งนําดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ท่อดูดนํา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ     
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     

วัสดุอืน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ ฯลฯ    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559    

งบลงทุน รวม 99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร

จํานวน 99,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร 
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด 3.00 x 5.70 เมตร 
ประกอบด้วย กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.10 x 3.20 เมตร   
พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์ไวนิล ขนาด  1.20 x 2.40 เมตร  
ตราสัญญลักษณ์ไฟเบอร์กลาสขนาด 1.00 เมตร   
ลายกนก ขนาด 0.60 x 1.60 เมตร     
ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาด    0.60 เมตร    
ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.45 x 1.80 เมตร  
ป้ายชือหน่วยงาน สติกเกอร์บนแผ่นเหล็กซิงค์ ขนาด...........เมตร
พานพุ่ม ไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง ขนาด 1.10 เมตร 
ฐานรองกรอบ สีทอง ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร   โครงเหล็กคํายัน
ด้านหลัง    
อ้างอิงราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง    
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 335,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ  เช่น เทศกาลปีใหม่  หรือเทศกาล
สงกรานต์  เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลว 22 กันยายน  2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4
/ว 611 ลว 9 มี.ค. 2561(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 97    

โครงการกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในพืนทีตําบล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมสําหรับเด็ก  
และเยาวชนในพืนทีตําบล เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานทีฝึกอบรมค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 ลําดับที 10  

โครงการชุมชนพึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนพึงตนเองตาม   
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานทีฝึกอบรมค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 106 ลําดับที 25    
    

โครงการต่อยอดการถักกระเป๋าเชือกร่ม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการต่อยอดการถักกระเป๋า
เชือกร่ม เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึก
อบรมค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
พ.ศ.2557และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 ประจําปี 2560 
หน้า 20 ลําดับที 10    
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  กิจกรรมการบําบัดฟืนฟูผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติ
การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน ของ อบต. รวมถึงการจัด
โครงการเพิมความรู้ด้านการต่อต้าน  และโทษของยาเสพติดให้แก่เด็ก
นักเรียน เยาวชน และประชาชนทัวไป  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก ที มท  0810.5/ว  2726 
ลว 4  ธันวาคม  2560  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า 103     

     

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลหลักแก้ว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุตําบลหลักแก้ว เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ทีฝึกอบรมค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการฝึกอบรมค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ฝึกอบรมฯลฯ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 2 ประจําปี 
พ.ศ.2561 หน้า 59  ลําดับที 1  

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนสตรีและครอบครัว 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรมค่าวัสดุ 
เครืองเขียน และอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรมค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ 
บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 แลระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2559 แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 102 ลําดับที 12   

โครงการพัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อย
โอกาส ผูู้สูงอายุ ผู้พิการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรมค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ 
ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการฝึกอบรม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า100 ลําดับที 5
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (แข่งกีฬา ผู้สูงอายุ) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม 
ผู้สูงอายุ (แข่งกีฬาผู้สูงอายุ) เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้องในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งกีฬา  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 99  

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการขอรับ
เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2561
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 148 )  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
เช่น ค่าพาหนะ ค่าชุดกีฬา
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมฯ การปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/73 ลงวันที 16  มกราคม 2560

โครงการแข่งขันกีฬาภายในตําบลหลักแก้ว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลหลักแก้ว เช่น ค่า
อาหารและค่าเครืองดืม ค่าพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับการจัดการแข่งขัน ฯลฯ      
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2539 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2539 และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 73 ลงวันที 16 มกราคม 2560 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 92  ข้อ 18  
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

จัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพือให้หมู่บ้านใช้ในตําบลหลัก
แก้ว เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เน็ต ตามข่าย วอลเล่ย์บอล บาส ฯลฯ      
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 92 ข้อ 17     
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.โครงการวันสําคัญทางศาสนาและงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการเกียวกับงาน
สําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ เช่น โครงการวันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา จ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ  ค่าจ้างเหมาค่าใช้จ่าย
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทีสําคัญๆ      
(บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน้า  94 ข้อ 1) 
- กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์            จํานวน  50,000  บาท      
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ประจําปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว เช่น ค่าป้าย
โครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที ค่าอาหารเครืองดืม ค่ามหรสพต่างๆ 
ค่าพิธีเปิด - ปิด และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง        
 - กิจกรรมงานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ประจําปี 2562       
          จํานวน 50,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษ
ไชยชาญ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าดนตรี ค่าจัดขบวนแห่ 
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทีสําคัญๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้อง
         
 -กิจกรรมวันธรรมะสวนะ                       จํานวน  30,000  บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ เช่น ค่าอาหารสําหรับ
ถวายพระ  ค่านําดืม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน สําหรับจัดกิจกรรม        
 -กิจกรรมวันลอยกระทง            จํานวน 50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เช่น ค่าเงินรางวัลการประกวด
กระทง ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น         
 -กิจกรรมวันมาฆบูชาและวันเข้าพรรษา   จํานวน  20,000 บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาและวันเข้า
พรรษา เช่น ค่ารางวัลการประกวดผลงานของเด็กนักเรียน  ค่าจัดขบวน
แห่เทียนพรรษา ฯลฯ        

โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันสาร์ทไทย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสารทไทยประจําปี 2562    
ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในโครงการ    
(บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน้า  94 )    
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอําเภอวิเศษชัยชาญ จํานวน 50,000 บาท

1.1   โครงการจัดงานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ      จํานวน 
50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณทีทําการปกครองอําเภอวิเศษ
ชัยชาญในการจัดงานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจําปี 2562
(บรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิน 4 ปี  พ.ศ.2561 – 2564  หน้า  149)       

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,881,400 บาท
งบลงทุน รวม 3,881,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,881,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า ปักเสาพาดสายและอุปกรณ์อืน ๆ  
ระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ทีดําเนินการสร้างใหม่
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายจากบ้านนายปัญญา ปราก
ฎผล - บ้านนายผเด็จ พงษ์ดี หมู่ 8 ตําบลหลักแก้ว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 89,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลียทังโครงการ  ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร  มีความยาว 60 เมตร  มีความหนา 0.15 ม. หรือมี
พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร  หรือลงเฉพาะจุด ทีสามารถลงได้ ให้ปริมาณลูกรัง
ครบตามทีกําหนด     
(แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียนแปลง(ครังที 2
) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 44 ข้อ 101)   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหลังบ้านนายมนตรี 
หาญจารุภัทร์ - กลุ่มบ้านนายชนะ อินใย (ไม่สุดสายทาง)  หมู่ 6 ตําบลหลัก
แก้ว    
 อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 424,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลียทังโครงการ  ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร   มีความยาว 288 เมตร มีความหนา 0.15 ม.  
หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตรหรือลงเฉพาะจุดทีสามารถลงได้ ให้
ปริมาณลูกรังครบตามทีกําหนด  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย    
(แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียนแปลง
(ครังที 2) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 29 ข้อ 47)   
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสมบัติ ประเสิรฐ
ศรี - บ้านนายเจริญ ภู่งาม  หมู่ 3 ตําบลหลักแก้ว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 221,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลียทังโครงการ ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มีความยาว 149 เมตร มีความหนา 0.15 ม. หรือมี
พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 447 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ0.25 เมตร หรือลงเฉพาะจุดทีสามารถลงได้ ให้ปริมาณลูกรัง
ครบตามทีกําหนด และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย(แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียนแปลง
(ครังที 2) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 20 ข้อ 14 )   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหน้าบ้านนายจรูญ แตง
อ่อน - 
กลุ่มบ้านนายแฉล้ม อังกีรัตน์  หมู่ 2 ตําบลหลักแก้ว  อําเภอวิเศษชัยชาญ    
จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 115,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลียทังโครงการ  ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร  มีความยาว 78 เมตรมีความหนา 0.15 ม. หรือมีพืนที
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตรหรือลงเฉพาะจุดทีสามารถลงได้ ให้ปริมาณ
ลูกรังครบตามทีกําหนด  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ป้าย  (แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติมเปลียนแปลง (ครังที 2) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 19 ข้อ 10)   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุรินทร์ ม่วงอ่อน  หมู่ 
1 ตําบลหลักแก้ว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง จํานวน 2 จุด ดังนี   
จุดที 1 สายบ้านนายบุญช่วย สมบูรณ์สวัสดิ                                             
จุดที 2 สายบ้านนายสมชาย ถนอมศิลป์ - บ้านนายประทุม พยัคเรือง

จํานวน 186,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรมีความกว้าง 2.00เมตร มีความ
ยาว 183 เมตร มีความหนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 366 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือ
ลงเฉพาะจุดทีสามารถลงได้ ให้ปริมาณลูกรังครบตามทีกําหนด และติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียนแปลง(ครังที 2
) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 16 ข้อ 1)   

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านหลัง อบต.หลักแก้ว จํานวน 88,000 บาท
มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลียทังโครงการ  ผิวคอนกรีตกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 182 ตารางเมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 84 ข้อ 91 )    

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน (ฝัง
ตะวันตก)  หมู่ 5 ตําบลหลักแก้ว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 424,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลียทังโครงการ ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 4.00 เมตร  มีความยาว 218 เมตร  มีความหนา 0.15 ม. หรือมี
พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร  หรือลงเฉพาะจุดทีสามารถลงได้ ให้ปริมาณลูกรัง
ครบตามทีกําหนด และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย  
(แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียนแปลง
(ครังที 2) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 25 ข้อ 33)   
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โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมบัติ วุฒิอ่อน 
- 
บ้านนางพเยาว์ ตันติกูลมานิมิต (ไม่สุดสายทาง)  หมู่ 8 ตําบลหลักแก้ว     
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 335,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลียทังโครงการ  ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร  มีความยาว 227 เมตร  มีความหนา 0.15 ม. หรือมี
พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 681 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร   หรือลงเฉพาะจุดทีสามารถลงได้  ให้ปริมาณ
ลูกรังครบตามทีกําหนด และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย     
(แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียนแปลง(ครังที 2
) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 45 ข้อ 103)   

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้ากลุ่มบ้านนางสําอางค์ สวย
สม 
หมู่ 1 ตําบลหลักแก้ว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 299,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลียทังโครงการ  ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร   มีความยาว 205 เมตร  มีความหนา 0.15 ม. 
หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือลงเฉพาะจุดที
สามารถลงได้ ให้ปริมาณลูกรังครบตามทีกําหนด และติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย    
(แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียนแปลง
(ครังที 2) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 40 ข้อ 88    

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองยางมณี-ชันสูตร (ฝัง
ตะวันออก ไม่สุดสายทาง)  หมู่ 3 ตําบลหลักแก้ว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 203,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลียทังโครงการ ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 4.00 เมตร มีความยาว 104 เมตร มีความหนา 0.15 ม. หรือมี
พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือลงเฉพาะจุดทีสามารถลงได้ให้ปริมาณลูกรัง
ครบตามทีกําหนด และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย 
(แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียนแปลง
(ครังที 2) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 21 ข้อ 16)   

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางนําวุ้น ผาสุกโก - 

บ้านผู้ช่วยเฉลียว ม่วงอ่อน  หมู่ 4 ตําบลหลักแก้ว  อําเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 424,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลียทังโครงการ  ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 4.00 เมตร มีความยาว 218 เมตร  มีความหนา 0.15 ม. หรือมี
พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือลงเฉพาะจุดทีสามารถลงได้ ให้ปริมาณลูกรัง
ครบตามทีกําหนด และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1
 ป้าย (แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียนแปลง
(ครังที 2) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 42 ข้อ 95)   
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โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายประเสริฐ ไพร
สรรค์ - บริเวณนานายปรีชา ไพรสรรค์  หมู่ 2 ตําบลหลักแก้ว  อําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 321,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลียทังโครงการ  ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร   มีความยาว 218 เมตร  มีความหนา 0.15 ม. หรือมี
พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 654 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือลงเฉพาะจุดทีสามารถลงได้ ให้ปริมาณลูกรัง
ครบตามทีกําหนด  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1
 ป้าย(แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียน
แปลง(ครังที 2) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 35 ข้อ 69)    

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านคันคลอง จากสะพาน
ครูเมียน - บ้านนางจรินทร์ แสงนาค หมู่ 7 ตําบลหลักแก้ว  อําเภอวิเศษชัย
ชาญ     
จังหวัดอ่างทอง

จํานวน 159,400 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉลียทังโครงการ ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 4.00 เมตร  มีความยาว 82 เมตร มีความหนา 0.15 ม. หรือมีพืนที
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือลงเฉพาะจุดทีสามารถลงได้ให้ปริมาณลูกรังครบ
ตามทีกําหนด และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียนแปลง(ครังที 2
) ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 31 ข้อ 53)   

โครงการต่อเติมอาคารหลังคาครอบบันได  ทางขึน-ลง ทังสองข้าง หน้า
อาคารทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว

จํานวน 93,000 บาท

ลักษณะปริมาณงาน  เสาเป็นโครงสร้างเหล็ก มีความสูงแต่ละ
ชัน เฉลีย 2.20 - 2.88 เมตร  หลังคาเป็นโครงสร้างเหล็กมุงด้วยวัสดุแมท
เทิลชีส มีความกว้าง 3.75 เมตร ความยาว 8.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 86 ข้อ 99)   

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที 1-8 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความ
สวยงาม เช่น ค่าต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ปุ๋ย ดินชีวภาพ 
ถมดินปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน และอืนๆทีเกียวข้อง      
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 ประจําปี 2560) 
หน้า 36      

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ พันธ์พืช ปุ๋ย พันธ์สัตว์ปีกหรือสัตว์นํา วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ซึง
โดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง และอืนทีเกียวข้องและจําเป็น      
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดผักตบชวา เพือคลองสวย นําใส เขตตําบลหลักแก้ว จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกําจัดผักตบชวา และวัชพืช เช่น ค่า
จ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมารถแบลคโฮ ค่านํามันเชือเพลิง ค่าอาหาร และ
เครืองดืม  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง     
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ครังที 1 ประจําปี 2560) 
หน้า 36     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,828,600 บาท
งบกลาง รวม 10,828,600 บาท
งบกลาง รวม 10,828,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ  
ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนที 
พนักงานจ้างได้รับโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.ก.อบต.
ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ ว9 ลว22  มกราคม  2557  และ   
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด มท 0809.5/ว81 ลงวันที  10  
กรกฏาคม  2557      

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,589,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหลักแก้ว ทีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552-ฉบับที 3 
พ.ศ.2561 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว(ประมาณการจากข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพือการจัดการเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2522 
และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติม ครังที 1 ประจําปี พ.ศ.2560 หน้า 36 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,632,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหลักแก้ว ทีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก เกณฑ์การจ่ายเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 -
ฉบับที 3 พ.ศ.2561 (ประมาณการจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
เพือการจัดการเบียยังชีพขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และประมาณ
การเพิมเติม) ตามประกาศรายชือผู้มีสิทธิขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และประมาณการเพิมเติม) ตามประกาศรายชือผู้มีสิทธิของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือ
ทีเกียวข้อง(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 
ประจําปี พ.ศ.2560 หน้าที 36  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป      

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอด
ทิง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548   
ตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 36 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย 
เกิดขึนหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
เป็นส่วนรวมเท่านัน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน และโรคติดต่อ  
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด   
ที มท 0810.4/ว1520 ลงวันที  2 สิงหาคม  2560     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตําบลหลักแก้ว   
(คิดจากเงินสมทบของ อบต.ขนาดกลาง  ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 
ของค่าบริการสาธารสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
หลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 ข้อ 6     

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 2,000 บาท
     หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน    
     ที มท 0808.5/ว29 ลงวันที 12 กรกฏาคม  2560    
     หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน    
     ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที  12 กรกฏาคม  2560    
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 193,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน(ก.บ.ท.)ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หัก
จากประมาณการรายรับ ในอัตรา ร้อยละ 1 ของรายได้
ทังนีมิให้นํารายรับประเภทธนบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณด้วย 
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองุทนบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว29 
ลงวันที  12 กรกฏาคม  2560 หนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/
ว 30 ลงวันที  12  กรกฏาคม  2560
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