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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว
อ าเภอ วิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 37,900,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 8,069,518 บาท
งบบุคลากร 5,972,618 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนนายก  อบต.และรองนายก  อบต.   ดังนี้      
-  นายก อบต.                              เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก  อบต.และรอง
นายก  อบต.  ดังนี้    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก  อบต.และรองนายก  
อบต.  ดังนี ้           เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล
172,800 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก  อบต.      
และเลขานุการสภา อบต.    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,454,400 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้      
 1.ประธานสภา  อบต.                              เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,747,098 บาท

เงินเดือนพนักงาน 2,632,800 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี     จ านวน 7  อัตรา ดังนี้       เงินประจ าต าแหน่ง 252,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานส่วนต าบลทีค่วร
ได้รับตามระเบียบก าหนด  ประกอบด้วยค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 817,298 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป   
  เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 45,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัว่ไป   เช่น เงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว     งบด าเนินงาน 1,997,000 บาท

ค่าตอบแทน 431,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000 บาท
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลทีม่ีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนค่าเช่าบ้าน 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลทีม่ีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล      
และพนักงานจ้างทีม่ีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ    ค่าใชส้อย 1,103,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ 254,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น จ้างเหมาในการเย็บ    
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าระวางบรรทุก      ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานทีร่าชการ 96,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ   ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานทีร่าชการ 72,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่
ราชการ   ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 66,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ ์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าใช้จ่ายค าพิพากษา   
ของศาล เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าเสียหาย   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,000 บาท
1. ค่ารับรองจ านวน        จ านวน  1,000  บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 33,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ส่วนกลาง   
รถยนต์บรรทุกน้ าฯ และรถจักรยานยนต์ ของอบต.   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร    
และนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.      ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบล    
หลักแก้ว ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด    โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมและโครงการเฉลิม  
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    28  กรกฎาคม     โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
20,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมและโครงการเฉลิม   
 พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ 12 สิงหาคม เช่น     โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หลักแก้ว 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน ในการปฏิบัติงานให้มี
250,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท
1.ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน      
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน     ค่าวัสดุ 155,000 บาท

วัสดุส านักงาน 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ  ดินสอ    
ปากกา ตรายาง ซอง ธงชาติ แฟูม สมุดประวัติข้าราชการ เคร่ืองคิดวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แก้วน้ า  แปรง ไม้
กวาด     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยาง
รถยนต์     
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนต่าง ๆ เช่น น้ ามัน
เบนซิน     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน  
   วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จอมอนิเตอร์ ตลับผง
หมึก      ค่าสาธารณูปโภค 308,000 บาท

ค่าไฟฟูา 213,000 บาท
       เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีใ่ช้ในส านักงาน อบต.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.หลักแก้ว และทีพ่ักสายตรวจ       ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาทีใ่ช้ใน ส านักงาน  และสถานทีอ่ยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้อง ช าระพร้อมกัน เช่นค่าเช่าเคร่ือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่าค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลขเช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย ์โทรเลข ค่า
ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย ์ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์เป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ หรือโทรสาร    
ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว วิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่าน ดาวเทียม  งบลงทุน 79,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 79,900 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เทเลอร์ ขนาด 17 ฟุต 45,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเทเลอร์ ขนาด 17 ฟุต    
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

ไมล์ส าหรับห้องประชุม 26,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไมล์ประชุมส าหรับประธาน จ านวน 1 ตัว 
ราคา 2,690 บาท    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาว ด า ชนิด Network 8,900 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์งานเอกสารต่างๆ ของราชการ    
จ านวน 1 เคร่ือง    งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี 28 กรกฏาคม 2563 และ 12  สิงหาคม 2563 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธ ี28 กรกฏาคม     
และ 12 สิงหาคม  ตามหนังสืออ าเภอวิเศษชัยชาญ    โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ       
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 5,000 บาท
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งบด าเนินงาน 5,000 บาท
ค่าใชส้อย 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ต าบล   
เพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิม่เติม เปล่ียนแปลง     งานบริหารงานคลัง 2,677,190 บาท

งบบุคลากร 1,744,190 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,744,190 บาท
เงินเดือนพนักงาน 1,542,770 บาท

"เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี เป็นเวลา 12 เดือน  ดังนี้เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 151,200 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทัว่ไป เงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ทีป่ฏิบัติงานในส่วนกองคลัง เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 8,220 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของจ้างตามภารกิจและ
พนักงานทัว่ไป ทีป่ฏิบัติงานในส่วนกองคลัง งบด าเนินงาน 875,000 บาท

ค่าตอบแทน 235,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

130,000 บาท
"1.เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่
อปท. เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป ค่าเช่าบ้าน 60,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลทีม่ีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลทีม่ี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯค่าใชส้อย 590,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ 160,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด ซ่ึงมิใช่
เป็นการประกอบ  ดัดแปลง    ต่อเติม   ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,000 บาท
 (2.1) ค่าเล้ียงรับรอง  
         เพือ่จ่ายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการ และโครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจ าปี 2563 5,000 บาท
เพือ่ด าเนินการประชาสัมพันธ์ก าหนดการยื่นแบบ และช าระภาษี
โรงเรือนและทีดิ่น ภาษีบ ารุงท้องที ่ภาษีปูาย ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูก
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โครงการแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 บาท
เพือ่ดูแล ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับระบบงานแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน(แผนทีแ่ม่บท)ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาซ่ึงมีทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน (ค่าแรงงานค่าวัสดุ 45,000 บาท

วัสดุส านักงาน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ  หมึก ดินสอ  ปากกา 
สมุดบัญชี แบบบัญช ีตรายาง ฯลฯวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก วัสดุอื่น 10,000 บาท
"รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
ส้ินเปลือง  หมดไป แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  ค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย ์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ  บริหารการเงินงบลงทุน 58,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 58,000 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองท าลายกระดาษแบบตัดตรง 28,000 บาท
- ท าลายเอกสารขั้นต่ าได้คร้ังละ 20 แผ่น
- ขนาดกระดาษหลังท าลายกว้างไม่เกิน 4 มิลลิเมตรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ือง Multifuntion แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
 Printer)

8,000 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 22,000 บาท
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท
ค่าใชส้อย 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันฝุายพล
เรือน

20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ โดยการ
ฝึกอบรม   ปกปูองสถาบันของชาติ 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท ากิจกรรม/โครงการในการปกปูองสถาบันส าคัญ
ของ แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 3,045,416 บาท
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งบบุคลากร 1,022,160 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,022,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน 980,160 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลสังกัดกองการศึกษา    
จ านวน 3 อัตรา ดังนี้     เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
  เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลทีค่วร    
ได้รับ ตามระเบียบก าหนด จ านวน 12 เดือน     งบด าเนินงาน 2,023,256 บาท

ค่าตอบแทน 273,890 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

153,890 บาท
 เงินประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่อปท.  
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่     
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ทีม่าปฏิบัติราชการนอกเวลาค่าเช่าบ้าน 70,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลทีม่ีสิทธิ     
เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 2 อัตรา 12 เดือน      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน    
ส่วนต าบลทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ค่าใชส้อย 853,400 บาท

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ 360,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา    
ท าความสะอาด ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร   
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบีย้เล้ียง  
   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000 บาท
 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ต้ังจ่ายตามที่
     ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 5,000 บาท
  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่าง  ๆได้แก่     
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวกหรีดและพวงมาลาในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 150,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าป ี
2563โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน
226,400 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ      

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 38,000 บาท
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ
บ ารุง     ค่าวัสดุ 883,966 บาท
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วัสดุส านักงาน 20,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ 
ปากกา     วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาด เข่ง 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม จานรอง กระจกเงา ฯลฯ ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้ค่าอาหารเสริม (นม) 823,966 บาท
1.อาหารเสริม (นม) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานกอง
การศึกษา เช่น แผ่น CD แฟรตไดร์ ส าหรับบันทึกข้อมูลหมึกพิมพ์ค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้่อง 
ช าระพร้อมกัน เช่นค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่างานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,456,420 บาท

งบบุคลากร 1,434,120 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,434,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน 903,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการครู     
 เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู จ านวน 3 อัตรา    เงินวิทยฐานะ 126,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยฐานะ ส าหรับครู คศ.2 และ ครู คศ.3    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 357,120 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจกและพนักงานจ้างทัว่ไป     
จ านวน 2 อัตรา      เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงาน     งบด าเนินงาน 413,000 บาท

ค่าตอบแทน 1,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ ข้าราชการครู
ทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่าใชส้อย 412,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น     
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าปูายโครงการ ค่าบัตรเข้าชม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 392,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
แก้ว      งบลงทุน 109,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 9,300 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ตู้เอกสาร จ านวน 40 ช่อง 5,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือตู้เอกสาร จ านวน 40 ช่อง เพือ่ใช้ในกองการศึกษาฯ    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 282)    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank Printer) 4,300 บาท

 เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต       ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 100,000 บาท

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
กั้นกระจกแบ่งพืน้ทีภ่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่ากั้นกระจกแบ่งพืน้ทีใ่ช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    งบเงินอุดหนุน 1,500,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้ันที่ 1,400,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. จ านวน 
4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดหลักแก้ว ร.ร.วัดคลองส าโรง อุดหนุนโรงเรียนเพือ่จ้างครูช่วยสอนในโรงเรียนวัดหลักแก้ว 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าจ้างครูให้กับโรงเรียนวัดหลักแก้ว

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,733,330 บาท

งบบุคลากร 854,880 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 854,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน 506,880 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี  ต้ังจ่าย 12 เดือน จ านวน 2 อัตรา รายละเอียดเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1 อัตรา ตามหนังสือเงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
ต้ังจ่าย 12 เดือน จ านวน 1 อัตรา (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 246,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป
จ านวน  2  อัตราเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างงบด าเนินงาน 793,450 บาท

ค่าตอบแทน 66,450 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

29,250 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี)
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างกองสาธารณสุขฯ ทีต้่องท างานในค่าเช่าบ้าน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซ้ือ ค่าผ่อนช าระเงินกู้ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯค่าใชส้อย 481,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 450,000 บาท

1. เพือ่เป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ประจ าส านักงาน 
หรือ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับการรับรองรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่า
พาหนะค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท
1.เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือ่ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่นรถส่วนกลาง รถเก็บขยะ ตู้ โต๊ะ ฯลฯค่าวัสดุ 245,000 บาท

วัสดุส านักงาน 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟูม 
ปากกา ดินสอวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 2,000 บาท
เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟูา สวิทซ์
ไฟฟูา ฯลฯ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)วัสดุก่อสร้าง 2,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่นจอบ เสียม ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน 
แบตเตอร่ีวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อหล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง ส าหรับรถจักรยานต์ และรถบรรทุกขยะ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์เคร่ืองใช้ทางการ
สาธารณสุขวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดเคร่ืองแต่งกาย เช่นเส้ือคลุม หมวก รองเท้า ถุง
มือ วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นกระดาษบันทึกข้อมูล 
แผ่นวัสดุอื่น 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะมูลฝอยทัว่ไป จ านวน.......ใบ พร้อมสกรีน
โลโก ้ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ค่าสาธารณูปโภค 1,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย ์โทรเลข
ค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย ์เป็นต้น ฯลฯงบลงทุน 85,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 85,000 บาท
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ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลัง 85,000 บาท

เพือ่ใช้ส าหรับฉีดพ่น ยุง หรือตัวแมลงต่าง ๆ      
คุณลักษณะเฉพาะเคร่ืองพ่นสารเคมีระบบละอองฝอยละเอียด 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 350,000 บาท
งบด าเนินงาน 190,000 บาท

ค่าใชส้อย 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัด
อ่างทอง  

20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินงานในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ 
เช่น

โครงการปูองกันและระงับโรคระบาดของโรคติดต่อ 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ และการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ขององค์การโครงการรณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 70,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและปูองกันไข้เลือดออก เช่น
แผ่นพับ ปูายประชาสัมพันธ ์ทรายอะเบท ยาพ่นยุง ฯลฯ และโครงการรณรงค์ปูองกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 80,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น
แผ่นพับ ปูายประชาสัมพันธ ์ฯลฯ และรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกับงบเงินอุดหนุน 160,000 บาท

เงินอุดหนุน 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

160,000 บาท
เพือ่ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม
ต่าง ๆ แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,680,000 บาท
งบบุคลากร 1,582,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,582,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน 921,480 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 3 อัตรา ดังนี้     
  ผู้อ านวยการกองช่าง  จ านวน 1 อัตรา    เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 880 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล   
เช่นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น   เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 581,640 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป    
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา    เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัว่ไป พนักงานขับรถบรรทุกเอนกประสงค์ งบด าเนินงาน 999,000 บาท



รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าตอบแทน 171,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

150,000 บาท
   - เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่
อปท. เช่นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างฯ ทีม่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  โดยถือค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลทีม่ีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลทีม่ี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ      ค่าใชส้อย 628,000 บาท

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ 250,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด ซ่ึงมิใช่
เป็นการประกอบ  ดัดแปลง    ต่อเติมครุภัณฑ์หรือส่ิง ก่อสร้างอย่างค่าติดต้ังประปา 8,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปา
เพิม่เติมรวมถึง  การปรับปรุงระบบประปา การบ ารุงรักษาหรือรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิ่น หมู่ที ่1-8 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการรังวัดทีดิ่น  ใน
การด าเนินการรังวัดแบ่งแยกทีดิ่นทีเ่กี่ยวข้องกับทีดิ่น     รายจ่ายเพือ่ซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง และถนน คสล.

 หมู่ที ่1-8
300,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยางและถนน 
คสล.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงานทีอ่ยู่ในค่าวัสดุ 200,000 บาท

วัสดุส านักงาน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา สมุดบัญชี แบบบัญช ี
ตรายาง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุส าหรับไว้ใช้ภายในอาคารที่
ท าการและส าหรับใช้ซ่อมแซมทรัพย์สินทีอ่ยู่ในความดูแล ของ วัสดุก่อสร้าง 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม ้ตะปู สี ทราย และ
ปูนซีเมนต์ ไม้กระดาน ทินเนอร์ และอื่น ๆ  ฯลฯ**     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออะไหล่ส าหรับรถบรรทุกเอนกประสงค์ 
รถจักรยานยนต์  เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ฯลฯโดยถือปฏิบัติวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงหล่อล่ืนทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน
ส าหรับเคร่ืองครุภัณฑ์ อบต. หรือใช้กับเคร่ืองจักรกลรถบรรทุกวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก่ันและสี ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด รูปสีหรือรูปขาวด าทีไ่ด้จา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าสายสูบน้ าดับเพลิง สายส่งดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิง
เคมี ข้อต่อส่งน้ าดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ท่อดูดน้ า และอุปกรณ์ต่าง วัสดุอื่น 8,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟูา 
ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ    งบลงทุน 99,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 99,000 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ

99,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 317,000 บาท
งบด าเนินงาน 317,000 บาท

ค่าใชส้อย 317,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  เช่น เทศกาลปีใหม่  หรือเทศกาลโครงการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในพืน้ทีต่ าบล 15,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนในพืน้ทีต่ าบล  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช ้และการโครงการปูองกันเยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร 15,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันเยาวชนต้ังครรภ์ไม่
พร้อมก่อนวัยอันควร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช ้ และการตกแต่งโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดกิจกรรมการบ าบัดฟืน้ฟูผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด และโครงการฝึกอบรมอาชีพ 30,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช ้  และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรมค่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 10,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช ้ และการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลหลักแก้ว 60,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับและการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรมค่าวัสดุ เคร่ืองโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเร้ือรัง แบบบูรณาการ 25,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย ุผู้พิการ
และผู้ปุวยเร้ือรัง แบบบูรณาการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช ้  โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 20,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ    โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีต าบลหลักแก้ว 20,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
ต าบลหลักแก้ว เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับและการตกแต่งสถานที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 20,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช ้ และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรมค่า
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ   พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรก

10,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มสตรี 12,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
สตรี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรมค่าวัสดุ โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลหลักแก้ว 10,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัว ต าบลหลักแก้ว เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช ้และโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 10,000 บาท
เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
ต าบลหลักแก้ว เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับและการตกแต่งสถานที่แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 200,000 บาท
งบด าเนินงาน 200,000 บาท

ค่าใชส้อย 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลหลักแก้ว ประจ าปี 2563 150,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลหลัก
แก้ว     โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ 30,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น ค่าน้ าด่ืมนักกีฬา ค่าชุดกีฬา ฯลฯ      ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุกีฬา 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เน็ต 
ฯลฯ     งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 180,000 บาท

งบด าเนินงาน 130,000 บาท
ค่าใชส้อย 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการงานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ 50,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัย
ชาญ     โครงการประเพณีลอยกระทง 20,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าเงิน
รางวัล     โครงการประเพณีสงกรานต์ 30,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าป ี
2563     โครงการวันธรรมสวนะ 5,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกี่ยวกับวันธรรมะสวนะ เช่น     
ค่าดอกไม ้ธูปเทียน ปัจจัยถวายพระ ค่าอาหาร ค่าน้ าดืม และโครงการวันมาฆบูชาและวันเข้าพรรษา 25,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันมาฆบูชาและวันเข้าพรรษา   
  งบเงินอุดหนุน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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โครงการจัดงานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 50,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณทีท่ าการปกครองอ าเภอวิเศษ
ชัยชาญในการจัดงานร าลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 3,516,800 บาท
งบลงทุน 3,516,800 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 3,516,800 บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าขยายเขตไฟฟูา 300,000 บาท
      เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ปักเสาพาดสายพร้อม
อุปกรณ์อื่น ๆ และระบบไฟฟูาประปาหมู่บ้าน     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบ้านนายสุนทร  

ปูอมศรี ถึง นานายสวิง  แสงนาค  หมู่ที ่3 ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอ
167,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ ขนาดผิวจราจรมี
ความกว้าง 3.00 เมตร มีความยาว 115 เมตร มีความหนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต่อจากถนนคอนกรีต

เดิมคันคลองชลประทานชันสูตรฝ่ังตะวันตก หมู่ที ่4 ต าบลหลักแก้ว 
120,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ ขนาดผิวจราจรมี
ความกว้าง 3.00 เมตร  มีความยาว 82 เมตร   มีความหนา 0.15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลังบ้านนายมนตรี 

หาญจารุภัทร์ -กลุ่มบ้านนายชนะ อินใย หมู่ที ่6 ต าบลหลักแก้ว  
300,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ      
ช่วงที ่1 ขนาดผิวจราจรมีความกว้าง 3.00 เมตร  มีความยาว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายจรูญ  แตง

อ่อน - บ้านนายแฉล้ม  อังกีรัตน์  หมู่ที ่2 ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษ
73,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรมีความกว้าง 3.00 เมตร  
มีความยาว 50 เมตร  มีความหนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางโค้ง บ้านนายวัน

ชัย แจ่มแจ้ง - หมู่ที ่3 บ้านผู้ใหญ่ศักด์ิชาย ศรีอ่ า (ไม่สุดสายทาง) หมู่ที่
390,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ ขนาดผิวจราจรมี
ความกว้าง3.00 เมตร มีความยาว 272 เมตร มีความหนา 0.15 ม.  โครงการก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร  สายบ้านคัน

คลองจากบ้านนางกิมหลง  - ข้างบ้านนายธงชัย แจ่มฟูา หมู่ที ่8  ต.
134,000 บาท

ลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ  ผิวจราจรเดิมเป็นฐาน มี
ความกว้าง 3.00 เมตร  มีความยาว 265 เมตร  ให้ผิวจราจรใหม่โครงการขยายถนนฝังท่อระบายน้ าพร้อมถมดินและลงลูกรัง บริเวณ

บ้านนางไข่ โพธิศ์รี หมู่ 6 ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  
78,400 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 5.00 เมตร  มีความยาว 10 เมตร  มีความลึก 4.00 ม.     โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจากบ้านนายบุญยืน 

กุลสวัสด์ิ  - บ้านนายสมนึก ลาภเกสร  หมู่ที ่2 ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอ
203,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร  มีความยาว 115 เมตร  มีความหนา 0.15 ม. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน 

(ฝ่ังตะวันตกไม่สุดสายทาง) หมู่ที ่5 ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษชัย
366,000 บาท

ขนาดผิวจราจรมีความกว้าง 4.00 เมตร  มีความยาว 189 เมตร  
มีความหนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็ก   โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางน้ าวุน้ 

ผาสุกโก - บ้านนายเฉลียว ม่วงอ่อน หมู่ 4 ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอ
259,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ 
ช่วงที ่1 ขนาดผิวจราจรมีความกว้าง 4.00 เมตร  มีความยาว 75 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสาวอุไร 

ค าบันเทิง -บ้านนายประเสริฐ ไพรสัณฑ์ หมู่ที ่2 ต าบลหลักแก้ว 
99,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มีความยาว 68 เมตร มีความหนา 0.15 ม.    โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสมบัติ 

วุฒิอ่อน-บ้านนางพเยาว์ ตันติกุลมานิมิต หมู่ที ่8 ต าบลหลักแก้ว 
146,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มีความยาว100 เมตร มีความหนา 0.15 ม.  หรือโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลาริมทาง - 

บ้านนางสังเวียน อินทร์สุวรรณ หมู่ 8 ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษชัย
250,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ 
ช่วงที ่1 ขนาดผิวจราจรโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองยางมณี ชันสูตร

 หมู่ 3 ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
218,000 บาท

มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ ขนาดผิวจราจร
มีความกว้าง4.00 เมตร มีความยาว 113 เมตร มีความหนา
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โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจาก ร.ร.วัดหลักแก้ว -
 บ้านนายบุญส่ง ภูบ่ าเพ็ญ  หมู่ที ่6 ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษชัย

198,000 บาท
มีลักษณะปริมาณงานโดยเฉล่ียทัง้โครงการ ขนาดผิวจราจรมีความ
กว้าง 3.00 เมตร มีความยาว 136 เมตร มีความหนา 0.15 ม.     ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 150,350 บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างขนาดใหญ่ซ่ึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้างค่าตรวจแบบ รับรองแบบ ออกแบบ 65,050 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับวิศวกรโยธาทีม่าปฎิบัติงานให ้อบต. 
ตามกฎกระทรวง ก าหนดอัตราจ้างออกแบบหรือควบคุมงานแผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 280,000 บาท
งบด าเนินงาน 280,000 บาท

ค่าใชส้อย 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 200,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการในการปรับปรุงภูมิทัศน ์ให้เกิดความ
สวยงาม เช่น ค่าต้นไม ้ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ปุย๋ ดินชีวภาพ ถมค่าวัสดุ 80,000 บาท

วัสดุการเกษตร 80,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีปูองกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว ์พันธ์พืช ปุย๋ พันธ์สัตว์ปีกหรือสัตว์น้ า วัสดุงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 20,000 บาท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท
ค่าใชส้อย 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการก าจัดผักตบชวา เพือ่คลองสวย น้ าใส เขตต าบลหลักแก้ว 20,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก าจัดผักตบชวา และวัชพืช เช่น 
ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมารถแบลคโฮ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง แผนงานงบกลาง

งบกลาง 11,339,326 บาท
งบกลาง 11,339,326 บาท

งบกลาง 11,339,326 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 104,136 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ      
 ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนที ่     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,190 บาท
   เพือ่จ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างเมื่อประสบอันตราย เจ็บปุวย
    เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 9,100,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักแก้ว     เบีย้ยังชีพคนพิการ 1,600,000 บาท
 เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว     เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 30,000 บาท
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 เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน ส ารองจ่าย 200,000 บาท
        เพือ่จ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีทีจ่ าเป็น    
 ตามความเหมาะสม   และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน    รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของต าบลหลัก
แก้ว      (คิดจากเงินสมทบของ อบต.ขนาดกลาง  ต้องไม่น้อยกว่าเงินช่วยพิเศษ 2,000 บาท

     เพือ่จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน     
     ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักเงินจาก     

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพ่นักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ของ อบต.ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  ตามกฎหมายและเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 199,000 บาท


