
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย

อําเภอ สูงเมน   จังหวัดแพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,351,480 บาท

งบบุคลากร รวม 6,751,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,486,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือน นายก อบต. และรองนายก อบต.
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต.
   และรองนายก อบต.

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก อบต.
   และรองนายก อบต.

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต.
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,772,880 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก ประธานสภาองคการบริหาร
   สวนตําบล, รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล,
   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
   องคการบริหารสวนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,264,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,110,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินพิเศษเฉพาะตําแหนงนิติกร และคาตอบแทน
   รายเดือนตําแหนงปลัด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ และพนักงาน
   สวนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วยเงิน
เดือน
   และเงินประจําตําแหนงให้แก ปลัด อบต., รองปลัด อบต.,
   หัวหน้าสํานักปลัด 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 216,500 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกลูกจ้างประจํา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 590,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
  จ้างทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
งบดําเนินงาน รวม 4,486,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 800,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
   (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฎิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก
   พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
   ตั้งไว้  200,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
   คาอนุกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ปฎิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
   การเลือกตั้ง
   ตั้งไว้  200,000 บาท
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล
   และผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 2,555,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างสําหรับผู้ปฎิบัติงานสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างสําหรับผู้ปฎิบัติงานสํารวจและขึ้นทะเบียน
สุนัข
   และแมว

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. จํานวน 1,200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ อบ
ต.
   เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสํานักงาน อบต. คาจ้าง
   ทําความสะอาดที่ทําการ อบต. คาจ้างเหมาคนงานตกแตงสวน
   หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ฯลฯ

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการเข้า
รับการ
   ฝึกอบรมหรือสัมมนาของหนวยงานราชการ องคกรหรือสถาบัน
ที่จัดขึ้น
   อันเป็นประโยชนให้แก ผู้บริหาร อบต. ประธานสภาฯ
   รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สวนตําบล
   และพนักงานจ้าง คาธรรมเนียมในการทดสอบคุณภาพน้ํา
บาดาล
   หรือน้ําประปา และคาตรวจสอบบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟา
ตามวาระ
   คารังวัดที่ดิน ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 130,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน รัฐพิธี เชน วันปิยะมหาราช
   งานรับเสด็จ ฯลฯ
   ตั้งไว้ 40,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คา
อาหาร
   คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวข้อง
ในการ
   การเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลที่มานิเทศนงาน ตรวจ
งาน ฯลฯ
   ตั้งไว้ 40,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคา
บริการ
   อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจายเกี่ยวเนื่องในงานเลี้ยงรับรองการประชุม
สภาฯ
   ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งต้อง
   เข้ารวมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท0808.4/ว 2381 ลว 28 กรกฎาคม 2548
   ตั้งไว้ 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
   เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการ
เดินทาง
  ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทาง
  ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการดําเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิก
สภาฯ ตามที่
   คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับ
   การจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพ
   เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จาย ในการติดตอสื่อ
สาร คาเชา 
   อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาของ
สมนาคุณ
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
   คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาปาย ประชาสัมพันธ คา
ตอบแทน
   คณะกรรมการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงาน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.3886
   ลงวันที่ 6  กรกฎาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า 186 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
สําหรับคณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
และผู้นําชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาที่พัก
   คาวัสดุอุปกรณ คาปาย คาวิทยากร คาจ้างเหมารถ คาของที่
ระลึก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  186  ลําดับที่ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ครุภัณฑ เชน
   รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร
   เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 710,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน แฟม กระดาษ แบบพิมพ
   ตรายาง เทปกาว หมึก คลิป ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส สายไฟฟา
   หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน สี , ไม้อัด , ตะปู, แปรง
ทาสี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน
   ยางรถยนต หัวเทียน แบตเตอรี่ กระจกโค้งมน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับเครื่องตัด
หญ้า
   เครื่อสูบน้ํา รถยนต รถจักรยานยนต หรือคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้
   ในกิจการงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต.หัวฝาย

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถุงมือยาง, ออกซิเจนชนิดเติม
   สําหรับงานกู้ชีพ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหญ้าสําหรับปลูก ปุ๋ย กรรไกรตัดกิ่ง
   จอบ เสียม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับโฆษณา และเผยแพรขาวสาร
   ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย เชน ปาย ไม้อัด ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 421,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หัวฝาย

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
   ตําบลหัวฝาย

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
   ไปรษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต คาเชา
   พื้นที่เว็บไซต และคาสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 74,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 8,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน มีพนักพิง และที่วางแขน 
  (ราคาตามท้องตลาด)
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง จํานวน 
1 เครื่อง

จํานวน 32,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
   ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกําหนด ดังนี้
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
  2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน   
      24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
     อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
     (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑกําหนด)

คาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
   (ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
   จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)
   โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz 
และ
   มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถใน
   การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache
   Memory ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง
   หรือดีกวาดังนี้
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   1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา
       ขนาดไมน้อยกวา 2GB หรือ
    2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวล
        ผลกลาง แบบ Graphics 
    3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้
        หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อย  
  กวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดี
กวา ขนาด 
  ความจุไมน้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
  ความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interfece) แบบ 
  10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
  ไมน้อยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

คาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชอง จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 6,000 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาน  ขนาด 24 ชอง
   คุณลักษณะพื้นฐาน
  - มีลักษณะการทํางานไมน้อยกวา Layer 2 ของ OSI Model
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
   10/100/1000 Bese-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 24 ชอง
  - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
   เครือขายทุกชอง
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประมวลผล
โครงการ
   กิจกรรมหรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
 - เป็นไปตาม 1. พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธี
บริหารกิจการ
   บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดแพร
   (ก.อบต.จังหวัดแพร) เรื่องกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการ
กําหนด
   เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล
   ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของ
   องคกรปกครองสวนตําบล พ.ศ.2558
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฎิบัติการรวมในการชวย
เหลือ
   ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก อบต.รองกาศ เป็นคา
   จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจําศูนยฯ คาสาธารณูปโภค
   คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร  เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
   องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   187   ลําดับที่ 8

งานบริหารงานคลัง รวม 4,551,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,097,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,097,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,875,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ และพนักงาน
   สวนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วยเงิน
เดือน
   และเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกองคลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 157,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
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งบดําเนินงาน รวม 2,370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,095,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
   (เงินรางวัลประจําปี)ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
   ตั้งไว้ 200,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
   และบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   ตั้งไว้ 800,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฎิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก
   พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. จํานวน 350,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ อบ
ต.
   เชน คาจ้างเหมาตาง ๆ ฯลฯ
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คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการเข้า
รับการ
   ฝึกอบรมหรือสัมมนาของหนวยงานราชการ องคกรหรือสถาบัน
ที่จัดขึ้น
   อันเป็นประโยชนให้แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
   เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการ
เดินทาง
   ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการ
บริหาร
   สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ 2552)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ครุภัณฑ เชน
   รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร
   เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน แฟม กระดาษ แบบพิมพ
   ตรายาง เทปกาว หมึก คลิป ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ตาง ๆ เชน แปรง ไม้กวาด
   ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรอง น้ํายาล้างจาน ผงซัก
ฟอก ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน
   ยางรถยนต หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับเครื่องตัด
หญ้า
   เครื่อสูบน้ํา รถยนต รถจักรยานยนต หรือคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้
   ในกิจการงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต.หัวฝาย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน เครื่องอานและบันทึก
   ข้อมูลแบบตาง ๆ เม้าส ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
   เลเซอร ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 160,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
   ไปรษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท
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งบลงทุน รวม 84,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 32,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง
   ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป
   ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกําหนด ดังนี้
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู แบบแยก
สวน 
  2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน   
      24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
      อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
     (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑกําหนด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 44,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
   จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)
   โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz 
และ
   มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถใน
   การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache
   Memory ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง
   หรือดีกวาดังนี้
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   1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา
       ขนาดไมน้อยกวา 2GB หรือ
    2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวล
        ผลกลาง แบบ Graphics 
    3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้
        หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อย
กวา 2 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อย  
   กวา 8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดี
กวา ขนาด 
   ความจุไมน้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
   ความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interfece) แบบ 
   10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
   ไมน้อยกวา 3 ชอง 
 - มีแปนพิมพและเมาส
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 8,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ
   คุณลักษณะพื้นฐาน
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     - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer,Copier,Scanner   
       และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
     - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
       (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
     - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 
        27 หน้าตอนาที (ppm)หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm) 
     - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้า
       ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
     - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
     - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
     - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
     - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็น 
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
       จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
       แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง  
    - สามารถใช้งานผานเครือขายไร้
สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n)  
      ได้
    - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
    - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ custom
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 884,000 บาท

งบบุคลากร รวม 659,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 659,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 375,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 266,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
   (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฎิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก
   พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ อบ
ต.
   เชน คาเติมน้ํายาเคมีถังดับเพลิง ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ
   คาอาหาร, คาปาย
   เป็นไปตาม 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวน
   ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้
   องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึง
   ปัจจุบัน
   3. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
   และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบัน
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616
   ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2560
   5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665)
   หน้า  182  ลําดับที่ 3
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คาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาวัสดุฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม
   คาปาย คาอาหาร คาวิทยากร คาปาย
   เป็นไปตาม 1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวน
   ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้
   องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึง
   ปัจจุบัน
   3. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
   และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจบัน
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616
   ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2560
   5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791
   ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  182   ลําดับที่ 1

คาเบี้ยเลี้ยง อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกรณีได้รับคําสั่งปฎิบัต
 ิหน้าที่
จากผู้อํานวยการศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลหัว
ฝาย

จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
กรณีได้
   รับคําสั่งปฎิบัติหน้าที่จากผู้อํานวยการศูนยอาสาสมัครปองกัน
ภัย
   ฝายพลเรือนตําบลหัวฝาย
 - เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการ
บริหาร
   สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 125,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อไฟกระพริบจราจรพร้อมติดตั้ง จํานวน 5 ตัว จํานวน 125,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไฟกระพริบจราจร พร้อมติดตั้ง
   (ราคาตามท้องตลาด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,256,830 บาท

งบบุคลากร รวม 697,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 697,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 655,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ และพนักงาน
   สวนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วยเงิน
เดือน
   และเงินประจําตําแหนง

งบดําเนินงาน รวม 2,060,730 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 64,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
   (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฎิบัติราชการนอกเวลาราชการและ
วันหยุด 
   ราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม
อาจทํา
   ในเวลาราชการได้ 
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ค่าใช้สอย รวม 938,230 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ อบ
ต.
   เชน คาจ้างเหมาผู้ชวยธุรการ, คาจ้างเหมาตาง ๆ ฯลฯ

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการเข้า
รับการ
   ฝึกอบรมหรือสัมมนาของหนวยงานราชการ องคกรหรือสถาบัน
ที่จัดขึ้น
   อันเป็นประโยชนให้แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคา
บริการ
   อื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจายเกี่ยวเนื่องในงานเลี้ยงรับรอง ทั้งนี้ให้
รวมถึง
   ผู้เข้ารวมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องข้ารวม
   ประชุม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.4/ว 2381
   ลว 28 กรกฎาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

 - คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ
   คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไป
   อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ก
   (ทักษะ) ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดิน
   ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
   จนถึงปัจจุบัน

คาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 6,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัด
   ศพด.อบต.หัวฝาย เชน คาลงทะเบียน การอบรมให้ความรู้
   การศึกษาดูงาน ฯลฯ

คาใช้จายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย

จํานวน 113,900 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาใช้จายการบริหารคาจัดการเรียน
การสอน
   (รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหัว
ฝาย
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คาใช้จายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย  รายการคาอุปกรณการเรียน

จํานวน 6,200 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาใช้จายการบริหารจัดการศึกษา
สําหรับศูนย
    พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย รายการคา
อุปกรณ
    การเรียน

คาใช้จายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลหัวฝาย รายการคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จํานวน 13,330 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาใช้จายการบริหารคาใช้จายในการ
จัดการ
   ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหัว
ฝาย 
   รายการคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาใช้จายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 
คาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
หัวฝาย

จํานวน 328,300 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
   คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหาร
   สวนตําบลหัวฝาย 
   

คาใช้จายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหาร
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหัว
ฝาย รายการคาเครื่องแบบนักเรียน

จํานวน 9,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาใช้จายการบริหารจัดการศึกษา
สําหรับศูนย
   พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย รายการคา
เครื่องแบบ
   นักเรียน
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คาใช้จายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหาร
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหัว
ฝาย รายการคาหนังสือเรียน

จํานวน 6,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาใช้จายการบริหารจัดการศึกษา
สําหรับศูนย
   พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย รายการคา
หนังสือเรียน

โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหาร
สวนตําบลหัวฝาย

จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาปายโครงการ ปายนําเสนอผลงานการบริหาร
งาน
   ปายนําเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน, คาน้ําดื่ม
และ
   น้ําแข็ง, คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่, คาวัสดุอุปกรณ
   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  173  ลําดับที่ 1

โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความชวยเหลือนัก
เรียน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและให้ความชวย
เหลือ
   คาใช้จายที่จําเป็นในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือ
   ด้วยโอกาสในตําบลหัวฝาย
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  173  ลําดับที่ 5
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ครุภัณฑ เชน
   รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร
   เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 912,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือพิมพสําหรับที่อานหนังสือประจํา
สํานักงาน
   หมูบ้าน ศูนยตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจําตําบลหัว
ฝาย ปอมยาม
   ตํารวจในเขตพื้นที่ตําบลหัวฝาย
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 772,500 บาท

 - คาอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) ให้แกเด็ก
อนุบาล
   และเด็ก ป.1 - ป. 6 โรงเรียนวัดศรีดอก
   ตั้งไว้ 584,000 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) ให้แกเด็ก
อนุบาล
   และเด็ก ป.1 - ป. 6 โรงเรียนบ้านดอนชัย
   ตั้งไว้ 372,000 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) ให้แกเด็ก
อนุบาล
   และเด็ก ป.1 - ป. 6 โรงเรียนชองลม
   ตั้งไว้ 236,000 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) ให้แกเด็ก
อนุบาล
   และเด็ก ป.1 - ป. 6 โรงเรียนบ้านทุงเจริญ
   ตั้งไว้ 152,000 บาท
- คาอาหารเสริม (นม) ตามโครงการอาหารเสริม (นม) ให้แกเด็ก
ปฐมวัย
   ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย
   ตั้งไว้ 128,400 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท
 0816.2/
   ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบ 
   ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกร
   ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2562

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน สี, ไม้อัด, ตะปู, ฆ้อน
, ทราย
   ปูนซิเมนต, กระเบื้อง, อุปกรณประปา, เลื่อย,แปรงทาสี,  ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย, พันธุพืช, บัวรด
น้ํา
   จอบ, เสียม, กรรไกรตัดหญ้า สายยาง ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 141,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
   ไปรษณียากร ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบอินเตอร
เน็ต
   และคาสื่อสารอื่น ๆ 

งบลงทุน รวม 13,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,900 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน มีพนักพิง และที่วางแขน 
  (ราคาตามท้องตลาด)

คาจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก จํานวน 3 ตัว จํานวน 7,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก
   (ราคาตามท้องตลาด)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 1 ชุด จํานวน 3,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย
   (ราคาตามท้องตลาด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,485,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,485,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนชองลม จํานวน 20,000 บาท

 - อุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียน ด้าน
ดนตรี
   นาฎศิลป์และกีฬา

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย จํานวน 36,400 บาท

 - อุดหนุนตามโครงการอบรมทักษะพื้นฐานภาษาตางประเทศ
   (ภาษาอังกฤษ)

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุงเจริญ จํานวน 30,000 บาท

 - อุดหนุนตามโครงการคายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
   สําหรับนักเรียน ชั้น ป.1 - ป.6

1. อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก จํานวน 40,000 บาท

 - อุดหนุนตามโครงการคายพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาจีน
   เพื่อเข้าสูประชาคมอาเซียน

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุงเจริญ จํานวน 15,000 บาท

 - อุดหนุนตามโครงการเสริมสร้างทักษะการออกกําลังกายโดย
การวายน้ํา

อุดหนุนโรงเรียนชองลม จํานวน 236,000 บาท

- อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ให้แกเด็กอนุบาล - ป.6
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย จํานวน 372,000 บาท

- อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ให้แกเด็กอนุบาล - ป.6
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุงเจริญ จํานวน 152,000 บาท

- อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ให้แกเด็กอนุบาล - ป.6
อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก จํานวน 584,000 บาท

 - อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ให้แกเด็กอนุบาล - ป.6
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,035,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,795,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,795,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 873,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานครูสวนตําบล
เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการของพนักงานครูสวน
ตําบล
   ที่มีสิทธิได้รับ เงินวิทยฐานะ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 850,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
   (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานครูสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนปฎิบัติราชการนอกเวลาราชการและ
วันหยุด 
   ราชการซึ่งเป็นงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม
อาจทํา
   ในเวลาราชการได้ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานครูสวน
ตําบล
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 874,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 614,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนักบริบาลท้องถิ่น
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจ้างเหมาแรงงานพนละอองฝอยหรือหมอกควัน จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงานพนละอองฝอยหรือหมอกควัน
   ในเขตพื้นที่ตําบลหัวฝาย
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2/
   ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
  

คาใช้จายตามโครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปายโครงการ ปายนําเสนอผลงานการบริหารงาน
   ปายนําเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน, คาน้ําดื่ม
และ
   น้ําแข็ง, คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่, คาวัสดุอุปกรณ
 - เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   189  ลําดับที่ 7
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คาใช้จายตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ
   คาตอบแทนวิทยากร คาปาย
 - เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  190   ลําดับที่  12

คาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า

จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า
 - เป็นไปตาม 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/
   ว 0120 ลว 12 มกราคม 2560
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
   ว 1745 ลว 13 สิงหาคม 2560
   3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
   ว 1042 ลว 10 เมษายน 2561
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
   ว 2072 ลว 5  กรกฏาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  188   ลําดับที่ 1
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คาใช้จายตามโครงการอบรมเสริมสร้างความหวงใยใสใจสุขภาพผู้สูง
อายุ

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาปาย คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาวัสดุอุปกรณ
   คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
 - เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  190   ลําดับที่  11

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาน้ํายาเคมีกําจัดยุงเพื่อปองกันการแพรระบาด
ของ
   โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตําบลหัวฝาย
   ตั้งไว้ 100,000 บาท
 - เพื่อจายเป็นคาทรายเคมี (ทรายอะเบท) เพื่อปองกันการแพร
ระบาด
   ของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตําบลหัวฝาย
   ตั้งไว้ 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนเอกชน จํานวน 260,000 บาท

 - อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทาง
   โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,887,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,339,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,339,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,297,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ และพนักงาน
   สวนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาด้วยเงิน
เดือน
   และเงินประจําตําแหนง

งบดําเนินงาน รวม 2,182,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
   (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล

ค่าใช้สอย รวม 932,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาถายเอกสาร, แบบแปลน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาถายเอกสาร, แบบแปลนของ อบต.หัว
ฝาย
   ที่ไมสามารถใช้เครื่องถายเอกสารของ อบต.หัวฝาย ดําเนินการ
ได้
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คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. จํานวน 202,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาอื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ อบต.
   เชน คาจ้าง จนท.ปฎิบัติงานด้านธุรการชาง ฯลฯ
   ตั้งไว้ 102,000 บาท
 - คาจ้างเหมาบริการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมรุ ฌาปนสถานปาช้าขี้
หนอน
   ตั้งไว้ 100,000 บาท

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการเข้า
รับการ
   ฝึกอบรมหรือสัมมนาของหนวยงานราชการ องคกรหรือสถาบัน
ที่จัดขึ้น
   อันเป็นประโยชนให้แก  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะประโยชน   บ้านชองลม หมู 8 จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น สําหรับเครื่องจักร
กลของ
   องคการบริหารสวนจังหวัดแพร ในการปรับปรุงแหลงน้ํา
สาธารณะ
   ประโยชนภายในหมูบ้านชองลม หมู 8 ตําบลหัวฝาย

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
   เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการ
เดินทาง
   ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการ
บริหาร
   สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ 2552)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนในพื้นที่ตําบลหัว
ฝาย
  เชน ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ, ถนน, ที่ดินและสิ่งกอสร้าง, บํารุง
รักษา
  ทรัพยสิน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 995,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ตาง ๆ
 เชน แฟม กระดาษ แบบพิมพ
   ตรายาง เทปกาว หมึก คลิป ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส สายไฟฟา
   หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการตามอํานาจหน้าที่
   ของ อบต.หัวฝาย

วัสดุกอสร้าง จํานวน 250,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน สี , ไม้อัด , ตะปู, แปรงทาสี,
   ยางมะตอย, ทอซิเมนต, ปูนซิเมนต  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสําหรับยานพาหนะและขนสง เชน
   ยางรถยนต หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถบรรทุก
ขยะ,
   รถขุดตักแบ็คโฮ  เครื่อสูบน้ํา รถจักรยานยนต หรือคาน้ํามันเชื้อ
เพลิง
   ที่ใช้ในกิจการงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต.หัวฝาย ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับโฆษณา และเผยแพรขาวสาร
   ขององคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย เชน ปาย ไม้อัด ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 366,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,000 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

คาจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 66,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรตอนาที
   คุณลักษณะพื้นฐาน
   1. เป็นเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 2 ครั้ง/ชั้น (Two-stage
   Compressor) / (Double stage) ขนาดไมน้อยกวา 2 สูบ
   มีการดปองกันระบายความร้อนด้วยอากาศ ติดตั้งบนถังนอน
แบบ
   อยูกับที่
   2. มอเตอรไมน้อยกวา 5.5 แรงม้า 380 โวลต 3 เฟส
   3. มี Megnetic Contactor with Overload พร้อม under
   Voltage Protection
   4. สามารถอัดอากาศให้มีความดันสูงสุด ไมน้อยกวา 10 บาร
   (150 ปอนดตอตารางนิ้ว) และอัตราการจาย
อากาศ (Air Delivery)
   300 ลิตรตอนาที (10 ลูกบาศกฟุตตอนาที/ซีเอฟเอ็ม)
   5. มีเกจวัดความดันลมภายในถังขนาด 0-300 ปอนดตอตาราง
นิ้ว
   (0-20 บาร)
   6. ถังบรรจุอากาศทําด้วยเหล็กเหนียว มีความจุไมน้อยกวา
   300 ลิตร (10 ลูกบาศกฟุต)
   7. มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอัดจากถัง และวาลว
ถาย
   น้ําออกจากถัง
   8. เครื่องอัดอากาศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก
   9. ได้มาตรฐาน ISO, DIN, JIS, มอก .หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบ
ได้
   (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑกําหนด)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบงานกอสร้างที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบ หรือควบคุมการงานกอสร้าง ฯลฯ
 - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือ
ซักซ้อม
   แนวทางปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ กําหนด
   อัตราคาจ้างผู้ให้บริการ จ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง
   พ.ศ.2560 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 730,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการขยะมูลฝอย เชน
   คาธรรมเนียม คาเชาสถานที่ทิ้งขยะรายเดือน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเครื่องแตงกายสําหรับคนงานเก็บขยะ
   ของ อบต.หัวฝาย ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 239,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 239,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 239,700 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการปองกันแก้ไขปัญหาไฟปาและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร
   คาวัสดุ คาปาย
- เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  151  ลําดับที่  11

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการและ
การรายงานผลโครงการ

จํานวน 12,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร
   คาวัสดุ คาปาย
- เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  150     ลําดับที่  7
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คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรตามแนวทางการ
เกษตรแบบยั่งยืน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร
   คาวัสดุ คาปาย
- เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   149  ลําดับที่  3

คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมศิลปะการจีบผ้าและผูกผ้าประดับ
เวทีในงานพิธี
ตาง ๆ

จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร
   คาวัสดุ คาปาย
- เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   150    ลําดับที่  6
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คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพสานตะกร้าจากเส้น
พลาสติกเพื่อลดการ
ใช้ถุงพลาสติก

จํานวน 36,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร
   คาวัสดุ คาปาย
- เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  150  ลําดับที่  5

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพให้แกผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร
   คาวัสดุ คาปาย
- เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  149   ลําดับที่  2
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คาใช้จายตามโครงการอบรมกฎหมายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ 
2563

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร
   คาวัสดุและอุปกรณ คาปาย
- เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   151    ลําดับที่  10
 

โครงการอบรมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน

จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็น คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ คาปาย คา
ถายเอกสาร
 - เป็นไปตาม 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
   2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  151     ลําดับที่  9
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 147,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 147,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 147,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
ต้านภัยยาเสพติด

จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแขง, คาน้ําดื่ม, คาปาย
โครงการ
   คาปายประชาสัมพันธ, คาตอบแทนกรรมการตัดสิน, คาถ้วย
รางวัล, 
   ชุดกีฬา, เงินรางวัล, คาอาหารกลางวัน และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
   การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา
   ของ อปท. พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  177  ลําดับที่  3
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คาใช้จายตามโครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกับหนวยงาน
อื่น

จํานวน 35,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาชุดกีฬา พร้อมถุงเท้า, คาเครื่องดื่ม, คาอุปกรณ
กีฬา
   คาใช้จายอื่น ๆ ที่ใช้ในการแขงขันกีฬา, คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ใน
   การควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จําเป็น
   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
   การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา
   ของ อปท. พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   177   ลําดับที่  1 

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เด็ก เยาวชนและประชาชนต้าน
ภัยยาเสพติด

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแขง, คาน้ําดื่ม, คาปาย
โครงการ
   คาปายประชาสัมพันธ, คาตอบแทนกรรมการตัดสิน, คาตอบ
แทน
   เจ้าหน้าที่ประจําสนาม, คาถ้วยรางวัล, คาวัสดุอุปกรณการแขง
ขัน
   ลูกฟุตบอล, ตาขายประตูโกวฟุตบอล, ชุดกีฬา, เงินรางวัล
   หรือถ้วยรางวัล และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
   การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา
   ของ อปท. พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  177  ลําดับที่  2
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โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน, คาปายโครงการ,  คาอาหาร
วาง
   และเครื่องดื่ม,  คาสมนาคุณวิทยากร, คาถายเอกสาร
   และเข้าเลม, คาน้ําแข็งและเครื่องดื่ม, คาวัสดุอุปกรณ
   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น 
 - เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
   การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา
   ของ อปท. พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   177  ลําดับที่  5

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานทางศาสนา เชน 
   วันสําคัญทางศาสนา ตามหนังสือสั่งการ, นโยบายของรัฐบาล
   นโยบายของกระทรวง ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการ งานประเพณีไหว้พระธาตุชอแฮ เมืองแพรแห
ตุงหลวง

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาขบวนตาง ๆ คาน้ําดื่ม คาปาย วัสดุ
อุปกรณ
   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
   การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา
   ของ อปท. พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามหนังสืออําเภอสูงเมนที่ พร 0318.1/ว428 ลงวันที่
   31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง งานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัด
แพร

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  179  ลําดับที่  14
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คาใช้จายตามโครงการงานตามรอยพระยุคลบาทยาตรารวมพลัง
สามัคคีของดีสูงเมน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ , คาปายโครงการ, คาจ้าง
เหมาเครื่อง 
   เสียง, คาจ้างเหมาเครื่องเสียง, คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ, คา
อาหาร,
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 - เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
   การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา
   ของ อปท. พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามหนังสืออําเภอสูงเมนที่ พร 0318.1/ว428 ลงวันที่
   31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง งานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัด
แพร
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า 181   ลําดับที่ 23

คาใช้จายตามโครงการประเพณีกิ๋นสลากหลวง จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาขบวนตาง ๆ คาน้ําดื่ม คาปาย วัสดุ
อุปกรณ
   เครื่องไทยทาน  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
   การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา
   ของ อปท. พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามหนังสืออําเภอสูงเมนที่ พร 0318.1/ว428 ลงวันที่
   31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง งานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัด
แพร
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า    179   ลําดับที่  12
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คาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจํานําพรรษา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ, คาปายโครงการ, คาใช้จาย
ในการ
   ตกแตง จัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
   การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา
   ของ อปท. พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า    180   ลําดับที่  20

คาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาตกแตงสถานที่, คาเครื่องเสียง, คาปาย
โครงการ
   และปายประชาสัมพันธ, คากระแสไฟฟาที่ใช้ในการจัดงาน
   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
   การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา
   ของ อปท. พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  178   ลําดับที่  7

คาใช้จายตามโครงการไหว้พระพุทธโกศัย ศิริชัยศากยมนี พระคูบ้าน
คูเมืองแพร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาขบวนตาง ๆ คาน้ําดื่ม คาปาย วัสดุ
อุปกรณ
   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
   การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา
   ของ อปท. พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   179  ลําดับที่   11
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คาใช้จายตามโครงการอนุรักษและสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุ และอุปกรณ, คาถายเอกสาร, คาอาหาร
กลางวัน,
   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาปาย, คาสมนาคุณวิทยากร
   และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายใน
การ
   ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
 - เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
   การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา
   ของ อปท. พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   178   ลําดับที่  9

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการวัดชองลม จํานวน 10,000 บาท

 - อุดหนุนคณะกรรมการวัดชองลม ตามโครงการประเพณีปิดทอง
   พระวัดชองลม

อุดหนุนคณะกรรมการวัดศรีดอก จํานวน 10,000 บาท

 - อุดหนุนคณะกรรมการวัดศรีดอก ตามโครงการประเพณีปิดทอง
   พระพุทธรูปนั่งดินและนมัสการพระธาตุเจดียวัดศรีดอก

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลหัวฝาย จํานวน 15,000 บาท

 - อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลหัวฝาย ตามโครงการพัฒนา
สงเสริม
   ศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลหัวฝาย
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหัวฝาย ตามโครงการประเพณีงานบุญ
บั้งไฟ
   ตําบลหัวฝาย

จํานวน 40,000 บาท

- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหัวฝาย ตามโครงการประเพณี
  งานบุญบั้งไฟ  ตําบลหัวฝาย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 7,961,000 บาท

งบลงทุน รวม 7,961,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,961,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- - โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุงเจริญ หมู 4 จํานวน 310,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   ขนาดกว้าง 5.00 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร. ความยาว 
   75.00 เมตร. พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมปีกไหล
ทาง
   ความหนา 0.15 เมตร. จํานวน 125.00 ตารางเมตร. หรือมี
พื้นที่
   รวมไมน้อยกวา 500 ตารางเมตร.  บ้านทุงเจริญ หมู 4 ต.หัว
ฝาย
   โดยเริ่มตอจากถนนลาดยางบริเวณบ้านนางฤทธิ์ ได้ดี  บ้านเลข
ที่ 82/1
   หมู 4  ต.หัวฝาย ไปเชื่อมตอถนนลาดยางสายคันคลองสงน้ําชล
   ประทานแมมาน บ้านทุงเจริญ  หมู 4 ต.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   116   ลําดับที่  287

วันที่พิมพ : 17/2/2563  10:45:05 หน้า : 50/74



- คาปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณปาช้าขี้หนอน บ้านเหลาปาผึ้ง 
หมู 12

จํานวน 700,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก คากอสร้าง
ถนน
   คอนกรีตเสริมเหล็ก    คากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก
   รายละเอียดดังตอไปนี้
  1.กอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร. พื้นที่
รวม
     ไมน้อยกวา 948.32 ตารางเมตร.
  2.กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร.
     หนา 0.15 เมตร. ความยาว 28 เมตร. พร้อมงานเทพื้น
คอนกรีตเสริม
     เหล็ก ความหนา 0.15 เมตร. จํานวน 13.35 ตารางเมตร. 
     หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 97.35 ตารางเมตร.
  3.กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริม
     เหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร. ความลึก 0.30 – 0.40
 เมตร. 
     (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 44 เมตร.
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   97   ลําดับที่  236
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- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชองลม หมู 8 จํานวน 314,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00
   เมตร. ความหนา 0.15 เมตร. ความยาว 169.00 เมตร. หรือมี
พื้นที่
  ไมน้อยกวา 507.00 ตารางเมตร.  พร้อมงานเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
   เสริมปีกไหลทาง ความหนา 0.15 เมตร. จํานวน 2.70 ตาราง
เมตร. 
   หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 509.70 ตารางเมตร.  บ้านชองลม
   หมู 8 ต.หัวฝาย โดยเริ่มตอจากถนนคอนกรีตบริเวณที่สวนนาง
กุศล
   ดังดี บ้านชองลม หมู 8  ต.หัวฝาย  ไปสิ้นสุดบริเวณที่นานาง
เยาวลักษณ
   มากมาย บ้านชองลม หมู 8  ต.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   118   ลําดับที่  290

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุงเจริญ หมู 4 จํานวน 352,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
    2.50 – 3.00 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร. ความยาวรวม
    191.00 เมตร. พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมปีก
   ไหลทาง ความหนา 0.15 เมตร. จํานวน 12.00 ตาราง
เมตร.หรือ
    มีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 571.50 ตารางเมตร.  บ้านทุง
เจริญ หมู 4
    ต.หัวฝาย  โดยแยกจํานวน 3 จุดกอสร้าง ดังนี้
    จุดกอสร้างที่ 1  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00  
    เมตร. ความยาว 102  เมตร. ความหนา 0.15 เมตร.  พร้อม
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งานเท
    พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร. จํานวน 2
    ตารางเมตร. หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 308.00  ตารางเมตร.
   โดยเริ่มจากบ้านนายบันทึก เชื้อชาติ  บ้านเลขที่ 59/1 หมู 4
    ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบ้านนางพะยอม ประสิทธิกุล บ้านเลข
ที่ 68/3
    หมู 4 ต.หัวฝาย
    จุดกอสร้างที่ 2  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00  
    เมตร. ความยาว 62  เมตร. ความหนา 0.15 เมตร.  พร้อมงาน
เทพื้น
    คอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร. จํานวน 10.00
    ตารางเมตร. หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 196.00  ตาราง
เมตร.  
    โดยเริ่มบ้านนายอินแฝง ธัญญะ บ้านเลขที่ 64/1 หมู 4 ต.หัว
ฝาย 
    ไปสิ้นสุดบ้านนายถวิล ชักโยง บ้านเลขที่ 72/4 หมู 4 ต.หัว
ฝาย   
    จุดกอสร้างที่ 3  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
    2.50 เมตร. ความยาว 27  เมตร. ความหนา 0.15 เมตร.  หรือ
มี
    พื้นที่ไมน้อยกวา 67.50  ตารางเมตร.  โดยเริ่มบ้านนางเทียม
จันทร  
    เงาะหวาน บ้านเลขที่ 74/1 หมู 4 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบ้านนาย
จิตร
    จันรอน บ้านเลขที่ 81/2 หมู 4  ต.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   114  ลําดับที่  286
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- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลาเจริญ หมู 9 จํานวน 399,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร.   
   ความหนา 0.15 เมตร. ความยาว 130.00 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม
น้อย
   กวา 650 ตารางเมตร.  บ้านเหลาเจริญ หมู 9  ต.หัวฝาย โดย
เริ่มตอจาก
   ถนนคอนกรีตบริเวณที่สวนนางน้อย ดวงจันทร  บ้านเหลา
เจริญ หมู 9 
   ต.หัวฝาย  ไปสิ้นสุดบริเวณบ้านนายชยพล ดวงอินทร บ้านเลข
ที่ 14
   หมู 9  ต.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   118    ลําดับที่  291

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลาปาผึ้ง หมู 12 จํานวน 383,000 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร.   
   ความหนา 0.15 เมตร. ความยาว 160.00 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม
น้อย
   กวา 560 ตารางเมตร.  บ้านเหลาปาผึ้ง หมู 12  ต.หัวฝาย โดย
จากข้าง
   ที่นานายปั่น มากมาย  บ้านเหลาปาผึ้ง หมู 12  ต.หัวฝาย  ไป
สิ้นสุดข้าง
   ที่นานายสมบูรณ มีชัย บ้านเหลาปาผึ้ง หมู 12  ต.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  118   ลําดับที่  292
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- โครงการกอสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านชองลม 
หมู 13

จํานวน 366,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่ง
พัง ความสูง
    2.00     เมตร.   (ความสูงไมรวมฐานราก) ผนังหนา 0.25
 เมตร.
    ความยาว 35.00 เมตร. บริเวณตลิ่งลําห้วยแมมานข้างบ้าน
นายชัยเลิศ 
   ดอกจันทร บ้านเลขที่ 155/2 หมู 13 ต.หัวฝาย    ไปสิ้นสุดข้าง
บ้าน
   นายปรีชา เตชกาศ บ้านเลขที่ 156 หมู 13 ต.หัวฝาย 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  75   ลําดับที่  133
 

- โครงการกอสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย 
หมู 10

จํานวน 395,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่ง
พัง ความสูง 2.50 
   เมตร.   (ความสูงไมรวมฐานราก)  ผนังหนา 0.25 เมตร. ความ
ยาว 
   35.00 เมตร. บริเวณตลิ่งลําห้วยแมมานข้างศาลาอเนกประสงค
   บ้านหัวฝาย หมู 10 ต.หัวฝาย 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   74   ลําดับที่   130
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- โครงการกอสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายไหลทาง บ้านปา
ผึ้ง หมู 5

จํานวน 245,000 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายไหล
ทาง
   ขนาดกว้าง 1.50 – 3.50 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร. ความ
ยาว
   รวม 190.00 เมตร. หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 414.85 ตาราง
เมตร.  
   บ้านปาผึ้ง หมู 5  ต.หัวฝาย โดยแยกเป็น 2 จุดกอสร้าง ดังนี้
   จุดกอสร้างที่ 1 กอสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
   1.50 – 3.50 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร. ความยาว 126.00
 เมตร.
    หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 262.90 ตารางเมตร. โดยเริ่มตอ
จากบริเวณ
    บ้านนางสุนทร ณรงคชัยชาญ  บ้านเลขที่ 190 หมู 5  ต.หัว
ฝาย 
   ไปสิ้นสุดบ้านนายลอย หลีชัย บ้านเลขที่ 5 หมู 5 ต.หัวฝาย
    จุดกอสร้างที่ 2 กอสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร.  
    ความหนา 0.15 เมตร. ความยาว 64.00 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม
น้อยกวา 
    121.70 ตารางเมตร. พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนา 
    0.15 เมตร. จํานวน 30.25 ตารางเมตร. หรือมีพื้นที่รวมไม
น้อยกวา  
    151.95 ตารางเมตร.  บริเวณข้างบ้านนายเลื่อน วงคสุระ
ประกิต 
    บ้านเลขที่ 187/2 หมู 5  ต.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   116    ลําดับที่  288
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- โครงการกอสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายไหลทาง
        บ้านเหลาปาผึ้ง หมู 6

จํานวน 250,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคากอสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายไหล
ทาง ขนาด
    กว้าง 0.70 – 2.90 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร. ความยาว
รวม
    266.00 เมตร. หรือมีพื้นที่รวมไมน้อยกวา 412.25 ตาราง
เมตร.
    บ้านเหลาปาผึ้ง หมู 6  ต.หัวฝาย โดยแยกเป็น 2 จุดกอ
สร้าง ดังนี้
    จุดกอสร้างที่ 1 กอสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
     0.70 – 2.90 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร. ความยาว 139.00
 เมตร. 
    หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 238.65 ตารางเมตร.โดยเริ่ม
จากบริเวณ
    บ้านนางไพริน อราอิ  บ้านเลขที่ 2/4 หมู 6  ต.หัวฝาย ไปสิ้น
สุดบ้าน
    นายสมศักดิ์  ใจงาม บ้านเลขที่ 15/4 หมู 6 ต.หัวฝาย
    จุดกอสร้างที่ 2 กอสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
    1.00 – 2.40 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร.    ความ
ยาว 127.00 เมตร. 
    หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 173.60 ตารางเมตร.โดยเริ่ม
จากบริเวณ
    บ้านนางเจริญศรี คะชา บ้านเลขที่ 1 หมู 6  ต.หัวฝาย  ไปสิ้น
สุดบริเวณ
    บ้านนางนา ดับร้อน  บ้านเลขที่ 5/2 หมู 6 ต.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   117   ลําดับที่  289
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- โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาผึ้ง หมู 
11

จํานวน 234,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง
   ภายใน 0.30 เมตร. ความลึก 0.40 – 0.60 เมตร. 
  (ความลึกรวมฝาปิด)   ความยาว 120.00 เมตร. โดยเริ่มจาก
บ้าน
  นายพิม ทนทาน บ้านเลขที่ 35/1 หมู 11 ต.หัวฝาย ปเชื่อมตอ
ราง
  ระบายน้ําบริเวณบ้านนายชาญ ได้ดี บ้านเลขที่ 12/1 หมู 11  ต
.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   75    ลําดับที่   131
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-- โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาผึ้ง หมู 
11

จํานวน 182,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง
   ภายใน 0.30 เมตร. ความลึก 0.50 – 0.70 เมตร. (ความลึกรวม
ฝาปิด)  
   ความยาว 89.00 เมตร. โดยเริ่มจากบ้านนาย
ประหยัด สวิง บ้านเลขที่  
   23/1 หมู 11 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมตอรางระบายน้ําบริเวณบ้าน
นายเสนห  
   ชม้าย บ้านเลขที่ 11 หมู 11  ต.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   75     ลําดับที่  132
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- โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู 
3

จํานวน 350,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง
   ภายใน 0.40 เมตร. ความลึก 0.35 เมตร. (ความลึกรวมฝาปิด) 
   ความยาว 134.00 เมตร. โดยเริ่มจากข้างตลาดสดศรี
ดอก หมู 3
   ต.หัวฝาย ไปเชื่อมตอรางระบายน้ําบริเวณศาลาอเนกประสงค
   บ้านหัวฝาย หมู 3 ต.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   72    ลําดับที่   127

- โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลาปาผึ้ง 
หมู 6

จํานวน 45,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง
   ภายใน 0.30 เมตร. ความลึก 0.30 เมตร. (ความลึกรวมฝาปิด)
   ความยาว 23.00 เมตร. บริเวณหน้าบ้านนางสมพัภ ขันตี
   บ้านเลขที่ 96/3 หมู 6 ต.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   74   ลําดับที่   128
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- โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหลทาง บ้านชองลม หมู 2

จํานวน 199,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง
   ภายใน 0.40 เมตร. ความลึก 0.45 – 0.50 เมตร.  ความ
ยาว 55 เมตร.     
   พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายไหลทาง ความ
หนา 0.15 
   เมตร. จํานวน 111.90 ตารางเมตร. โดยเริ่มจากบ้านนาย
บุญ ชุมเย็น
   บ้านเลขที่ 29 หมู 2 ต.หัวฝาย ไปเชื่อมตอรางระบายน้ําบริเวณ
บ้าน
   นางอัมพร เกตุวีระพงษ  บ้านเลขที่ 318/6 หมู 2 ต.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า    72   ลําดับที่   125

- โครงการกอสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 
บ้านเหลาเจริญ หมู 9

จํานวน 450,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
   องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย ขนาดกว้าง 5 เมตร
   ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   183    ลําดับที่  2
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- โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านชองลม หมู 1

จํานวน 350,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง ตอเติมอาคารศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง
   บ้านชองลม หมู 1 ต.หัวฝาย ขนาดกว้าง 6.80 เมตร. ยาว 9.00
 เมตร.
   สูง 3.00 เมตร.  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  114  ลําดับที่  284
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- โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหัว
ฝาย บ้านเหลาเจริญ หมู 9

จํานวน 1,050,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบล
   หัวฝาย ดังนี้
   1.กอสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค ขนาดกว้าง 12.00
 เมตร.
      ยาว 18.50 เมตร. สูง 6.00 เมตร.
   2.กอสร้างเวทีกลางแจ้ง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร. ยาว 6.00
 เมตร. 
      สูง 0.60 เมตร.
   3.ระบบไฟฟาสองสวางและปลั๊กไฟฟา
   4.รางรับน้ําฝนจากหลังคา ความยาวรวมไมน้อยกวา 18.00
 เมตร.
   5.ปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ํา ความยาวรวม 30.00 เมตร. 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  183    ลําดับที่  5
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- โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู 7 จํานวน 350,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเทา
ชั้น 3
   ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.40 เมตร. พร้อมงานกอสร้าง บอพัก
คอนกรีต 
   เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร. ยาว 1.00 เมตร. ความสูง
จากพื้น
   บอถึงปากบอไมน้อยกวา 0.90  เมตร. จํานวน 19 บอ
พัก  ความยาว
   รวม 174 เมตร. บริเวณลําเหมืองสาธารณะข้างบ้านนางสาวบุญ
   กลีบใบ บ้านเลข 257 หมู 7 ต.หัวฝาย ไปตามลําเหมือง
สาธารณะ
   สิ้นสุดบริเวณข้างบ้านนายสุทด บัวบาน บ้านเลขที่ 242 หมู 7
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   74    ลําดับที่  129

- โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาผึ้ง หมู 5 จํานวน 134,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเทา
ชั้น 3
   ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร. พร้อมงานกอสร้าง บอพัก
คอนกรีต 
   เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร. ยาว 1.00 เมตร. ความสูง
จากพื้น
   บอถึงปากบอไมน้อยกวา 1.20  เมตร. จํานวนรวม 7 บอ
พัก  ความยาว 
   รวม 47 เมตร.  โดยแยกเป็น 2 จุดกอสร้าง ดังนี้
   จุดกอสร้างที่ 1 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเทา
ชั้น 3
   ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร. พร้อมงานกอสร้าง บอพัก
คอนกรีต
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   เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร. ยาว 1.00 เมตร. ความสูง
จากพื้น
   บอถึงปากบอไมน้อยกวา 1.20  เมตร. จํานวนรวม 4 บอ
พัก  ความยาว
   รวม 22 เมตร. บริเวณลําเหมืองสาธารณะข้างบ้านนาย
สวัสดิ์ จิตผอง
   บ้านเลขที่ 203/3 หมู 5 ต.หัวฝาย
   จุดกอสร้างที่ 2 วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเทา
ชั้น 3
   ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร. พร้อมงานกอสร้าง บอพัก
คอนกรีต
   เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร. ยาว 1.00 เมตร. ความสูง
จากพื้น
   บอถึงปากบอไมน้อยกวา 1.20  เมตร. จํานวนรวม 3 บอ
พัก  ความยาว
   รวม 25 เมตร. บริเวณลําเหมืองสาธารณะข้างบ้านนางขัน
คํา มณีลา 
   บ้านเลขที่ 171/1 หมู 5 ต.หัวฝาย ไปตามลําเหมืองสาธารณะ
สิ้นสุด
   บริเวณข้างบ้านนางจันทรา กองแก้ว บ้านเลขที่ 171/2 หมู 5 ต
.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  72   ลําดับที่   127
  

โครงการขุดเจาะบอบาดาลพร้อมระบบดูดน้ํา บ้านเหลาปาผึ้ง หมู 
12

จํานวน 440,000 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคาขุดเจาะบอบาดาลพร้อมระบบดูดน้ํา 
   ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึก 150 เมตร บริเวณบ้านเหลา
ปาผึ้ง
   หมู 12
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล 
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า  169   ลําดับที่  62

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต 
บ้านชองลม หมู 2

จํานวน 193,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการปูผิวแอสฟัลติก
คอนกรีต   
   (Overlay) ความหนา 0.05 เมตร. ขนาดกว้าง 2.70 – 3.00
 เมตร.
   ความยาว 159 เมตร. พร้อมงานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตเสริม
ไหลทาง 
   ความหนา 0.05 เมตร. จํานวน 79.72 ตารางเมตร. หรือมีพื้นที่
ปูผิว
   แอสฟัลติกคอนกรีตรวมไมน้อยกวา 550.72 ตารางเมตร. โดย
เริ่ม
   จากบริเวณบ้านนางนิลพันธ ฟุมเฟื่อย บ้านเลขที่ 19/3 หมู 2 ต
.หัวฝาย
   ไปสิ้นสุดบ้านนายสิงหทอง ทนทาน  บ้านเลขที่  20 หมู 2 ต
.หัวฝาย
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล
   พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(1)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   114    ลําดับที่  285
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับสัญญาได้ (คา K) จํานวน 270,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับสัญญาได้ (คา K)
แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุและอุปกรณ คาถายเอกสาร คา
หนังสือ/เอกสาร
   คากระเป็า คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม
 - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
 มกราคม 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   171   ลําดับที่  1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,867,590 บาท

งบกลาง รวม 22,867,590 บาท
งบกลาง รวม 22,867,590 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
องคการ
   บริหารสวนตําบล
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
   ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และพระราช
   บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
องคการ
   บริหารสวนตําบล
 - เป็นไปตามหนังกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
   ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และพระ
ราช
   บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,622,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่องคการ
บริหาร
   สวนตําบล ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
 - เป็นไปตามมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงิน
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสง
เสริม
   การปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลง
วันที่
   25 กรกฎาคม 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   184    ลําดับที่  1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้กับคนพิการในพื้นที่
องคการบริหาร
   สวนตําบลที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด และได้แสดงความ
จํานง
   โดยการขอขึ้นทะเบียบเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ
องคการ
   บริหารสวนตําบลแล้ว
- เป็นไปตามมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงิน
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสง
เสริม
   การปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลง
วันที่
   25 กรกฎาคม 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   184   ลําดับที่  2
  

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหผู้ติดเชื้อเอดส ให้กับผู้ปวยเอดสใน
พื้นที่
   องคการบริหารสวนตําบล ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว
 - เป็นไปตามมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห
   เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
หนังสือ
   กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 2927
   ลงวันที่  25 กรกฎาคม 2561
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   หน้า   184   ลําดับที่  3
   

วันที่พิมพ : 17/2/2563  10:45:06 หน้า : 71/74



สํารองจาย จํานวน 250,439 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินจําเป็นเรงดวน หรือในกรณี
เรงดวน
   ที่ไมได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้น ๆ ไว้ในการปองกันและแก้ไข
ปัญหา
   ที่เกิดจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติในกรณีตาง ๆ รวมทั้งกรณี
เรงดวน
   หากไมดําเนินการจะเป็นอันตรายร้ายแรงแกสวนรวมและ
เหตุการณ
   ที่ไมสามารถคาดหมายได้และไมปรากฎในแผนพัฒนาประจําปี
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือ
   ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2560
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 และหนังสือ
กระทรวง 
   มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวฝาย จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวฝาย
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
   0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของ อบ
ต.หัวฝาย

จํานวน 190,000 บาท

 - เพื่อจายคาสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
   องคการบริหารสวนตําบลหัวฝาย องคการบริหารสวนตําบล
ขนาด
   กลางสมทบ ไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุข
   ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณของ
   องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินชวยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท

เงินชวยพิเศษ
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 - แยกเป็นรายการดังนี้
   (1) เงินคาทําขวัญพนักงานและลูกจ้างเพื่อจายเป็นคาทําขวัญ
   กรณีพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ประสบ
   อันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ ตามสิทธิ์อันพึงได้รับ
   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องเงินทํา
ขวัญ
   พนักงานและลูกจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
   ปรากฏแผนงานงบกลาง                         ตั้งไว้ 10,000
 บาท
   (2) เงินสงเคราะหผู้ประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการฯ
   เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห เงินดํารงชีพ ให้แกผู้ประสบภัย หรือ
   ทายาท จากการชวยเหลือการปฏิบัติงานของชาติ หรือการ
ปฏิบัติ
   หน้าที่มนุษยธรรม ตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยเนื่องจาก
การ
   ชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม
   หน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543                  ตั้งไว้ 10,000 บาท
   (3) เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บปวยหรือ
   สูญหาย เนื่องจากทํางานให้ราชการ เพื่อจายคาทดแทนให้แก
   พนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทน
   กรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาร เนื่อง  
   จากทํางานให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวน
   ตําบลจังหวัดแพร เรื่องสิทธิประโยชนของพนักงานจ้างองคการ
   บริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ข้อ 6            ตั้งไว้ 10,000
 บาท
   (4) คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดเพื่อจายเป็น
คา
   ตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดของพนักงานจ้าง
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
แพร เรื่อง
   คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) 
   ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2549                      ตั้งไว้ 20,000
 บาท
   (5) เงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
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   อบต. ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ ตามหนังสือที่ 
   มท 0013.4/ว 1765 ลว 3 มิ.ย. 2537      ตั้งไว้ 50,000 บาท
    
   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 260,151 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น
   (กบท.) เป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือแก
   ข้าราชการสวนท้องถิ่น อัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปีตาม
   งบประมาณรายจายทั่วไป ไมรวมรายได้จาก พันธบัตร เงินกู้
   ผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
   0808.5/ ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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