
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 

เรื่อง  การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
--------------------------------------------  

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลขึ้น โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทรและโดยอนุมัติของนายอ าเภอหัวไทร รายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 1.  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ข้อ 2.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 29,800,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดังนี ้
3.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น

จ านวนรวมทั้งสิ้น 29,800,000 บาท แยกตามแผนงานดังน้ี 
ด้าน/แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,190,620 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 420,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 4,582,000 
แผนงานสาธารณสุข 170,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 454,500 
แผนงานเคหะและชุมชน 8,818,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 430,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,199,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร 642,000 
แผนงานการพาณิชย์ 2,045,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น  
แผนงานงบกลาง 848,880 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,800,000 
3.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  0  บาท 

ข้อ 4.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป ตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 5.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทรมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี ้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 
 
 

(นายสมบูรณ์  ขลุกเอียด) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 



 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

 

เรือ่ง 

 

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

ของ 

 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร 

อ าเภอหวัไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประมาณการรายรบั 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร 

อ าเภอ หวัไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

        

                              

  รายรบัจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

หมวดภาษีอากร                     

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 491,844.00 560,981.00 631,240.00 500,000 16.00 % 580,000       

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 42,940.72 39,317.53 36,979.14 40,000 0.00 % 40,000       

     ภาษีป้าย 107,788.00 126,664.00 148,874.00 120,000 16.67 % 140,000       

รวมหมวดภาษีอากร 642,572.72 726,962.53 817,093.14 660,000     760,000       

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต                     

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร  0.00 10.00 0.00 0 0.00 % 0       

     คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 103,160.00 97,200.00 74,120.00 90,000 16.67 % 105,000       

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 2,110.00 1,820.00 1,850.00 2,000 0.00 % 2,000       

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.00 350.00 330.00 0 100.00 % 500       

     คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก  2,900.00 5,700.00 6,100.00 5,000 0.00 % 5,000       

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 90,984.00 48,343.00 57,021.00 50,000 20.00 % 60,000       
     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ 

240.00 0.00 240.00 1,000 200.00 % 3,000       

     คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตาราง
เมตร 

2,000.00 2,300.00 2,400.00 0 0.00 % 0       

     คา่ใบอนุญาตใหต้ ัง้ตลาดเอกชน 3,600.00 3,600.00 3,300.00 4,500 0.00 % 4,500       

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 0.00 194,230.00 7,759.00 50,000 -40.00 % 30,000       

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 20.00 18,500.00 700.00 1,000 0.00 % 1,000       

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 205,014.00 372,053.00 153,820.00 203,500     211,000       

 



  รายรบัจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ                     

     ดอกเบีย้ 254,953.12 174,245.72 150,632.77 270,000 0.00 % 270,000       

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 254,953.12 174,245.72 150,632.77 270,000     270,000       

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                     

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 147,144.00 175,316.00 123,090.00 150,000 0.00 % 150,000       

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 147,144.00 175,316.00 123,090.00 150,000     150,000       

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                     

     คา่จ าหน่ายเศษของ 1,000.00 310.00 3,184.00 500 100.00 % 1,000       

     คา่ขายแบบแปลน 126,000.00 283,000.00 358,500.00 150,000 100.00 % 300,000       

     คา่รบัรองส าเนาและถา่ยเอกสาร 0.00 36.00 0.00 0 0.00 % 0       

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 2,590.00 296.00 10,010.00 2,000 400.00 % 10,000       

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 129,590.00 283,642.00 371,694.00 152,500     311,000       

หมวดภาษีจดัสรร                     

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น  0.00 0.00 208,015.10 0 100.00 % 150,000       

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,030,329.41 7,883,414.99 8,288,597.49 8,000,000 2.50 % 8,200,000       

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 3,195,719.63 3,420,274.44 3,378,491.52 3,500,000 0.00 % 3,500,000       

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 134,221.45 114,309.89 176,722.16 149,000 34.23 % 200,000       

     ภาษีสรุา 1,398,597.12 1,530,508.96 1,724,775.61 1,500,000 13.33 % 1,700,000       

     ภาษีสรรพสามติ 3,057,694.46 2,081,795.52 2,971,262.38 3,000,000 -5.33 % 2,840,000       

     อากรประมง 0.00 0.00 1,600.00 0 0.00 % 0       

     คา่ภาคหลวงแร่ 98,859.24 111,127.36 167,165.27 90,000 100.00 % 180,000       

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 125,669.80 120,353.11 85,397.79 120,000 0.00 % 120,000       
     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ 

2,438,872.00 2,166,691.00 2,959,897.00 2,100,000 0.00 % 2,100,000       

     ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 2,776.00 147,508.04 4,920.20 5,000 60.00 % 8,000       

รวมหมวดภาษีจดัสรร 18,482,739.11 17,575,983.31 19,966,844.52 18,464,000     18,998,000       



  รายรบัจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

หมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป                     
     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกจิถา่ยโอนเลือกท า 

8,316,666.23 9,248,746.00 8,824,436.00 9,100,000 0.00 % 9,100,000       

รวมหมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป 8,316,666.23 9,248,746.00 8,824,436.00 9,100,000     9,100,000       

รวมทุกหมวด 28,178,679.18 28,556,948.56 30,407,610.43 29,000,000     29,800,000       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559     

องค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร 

อ าเภอ หวัไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

        

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้  29,800,000   บาท  แยกเป็น 
  

รายไดจ้ดัเก็บ 

 
หมวดภาษีอากร รวม 760,000 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จ านวน 580,000 บาท 

    
ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือเกณฑ์ประมาณการ
รายรบัจากจ านวนผูอ้ยูใ่นขา่ยช าระภาษี 

  

  
ภาษีบ ารุงทอ้งที่ จ านวน 40,000 บาท 

    
ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือเกณฑ์ประมาณการ
รายรบัจากจ านวนผูอ้ยูใ่นขา่ยช าระภาษี 

  

  
ภาษีป้าย จ านวน 140,000 บาท 

    
ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือเกณฑ์ประมาณการ
รายรบัจากจ านวนผูอ้ยูใ่นขา่ยช าระภาษี 

  

 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 211,000 บาท 

  
คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย จ านวน 105,000 บาท 

    
ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมาเน่ืองจากมกีารขยายพ้ืนทีใ่นการ
จดัเก็บขยะ 

  

  
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา   

  
คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จ านวน 500 บาท 

    

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีแ่ลว้ เน่ืองจากถือปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว3456 ลง
วนัที ่19 ม.ิย. 58 การจดัท าประมาณการรายรบั ใหต้ ัง้ยอดเงนิรวมท ัง้
ปี โดยประมาณการใหใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา และใหต้ ัง้
ประมาณการรายรบัท ัง้ปีใหค้รบทุกหมวดรายรบั 

  

  
คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา   

  
คา่ปรบัการผดิสญัญา จ านวน 60,000 บาท 

    
ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือเกณฑ์ประมาณการ
รายรบัใกลเ้คยีงกบัรายไดท้ีร่บัจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา  

  

  
คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา จากจ านวนผูท้ีอ่ยูใ่นขา่ยขออนุญาต   

  
คา่ใบอนุญาตใหต้ ัง้ตลาดเอกชน จ านวน 4,500 บาท 

    ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา   

  
คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 30,000 บาท 

    
ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือเกณฑ์ประมาณการ
รายรบัใกลเ้คยีงกบัรายไดท้ีร่บัจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา  

  

  
คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา   

 
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 270,000 บาท 

  
ดอกเบีย้ จ านวน 270,000 บาท 

    



 
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 150,000 บาท 

  
รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ จ านวน 150,000 บาท 

    ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา   

 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 311,000 บาท 

  
คา่จ าหน่ายเศษของ จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือเกณฑ์ประมาณการ
รายรบัใกลเ้คยีงกบัรายไดท้ีร่บัจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา  

  

  
คา่ขายแบบแปลน จ านวน 300,000 บาท 

    
ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือเกณฑ์ประมาณการ
รายรบัใกลเ้คยีงกบัรายไดท้ีร่บัจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา  

  

  
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จ านวน 10,000 บาท 

    
ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือเกณฑ์ประมาณการ
รายรบัใกลเ้คยีงกบัรายไดท้ีร่บัจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา  

  

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

 
หมวดภาษีจดัสรร รวม 18,998,000 บาท 

  
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น จ านวน 150,000 บาท 

    

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว3456 ลง
วนัที ่19 ม.ิย. 58 การจดัท าประมาณการรายรบั ใหต้ ัง้ยอดเงนิรวมท ัง้
ปี โดยประมาณการใหใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา และใหต้ ัง้
ประมาณการรายรบัท ัง้ปีใหค้รบทุกหมวดรายรบั 

  

  
ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,200,000 บาท 

    ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา   

  
ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 3,500,000 บาท 

    ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา   

  
ภาษีธุรกจิเฉพาะ จ านวน 200,000 บาท 

    
ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือเกณฑ์ประมาณการ
รายรบัใกลเ้คยีงกบัรายไดท้ีไ่ดร้บัจดัสรรจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา  

  

  
ภาษีสรุา จ านวน 1,700,000 บาท 

    
ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือเกณฑ์ประมาณการ
รายรบัใกลเ้คยีงกบัรายไดท้ีไ่ดร้บัจดัสรรจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา  

  

  
ภาษีสรรพสามติ จ านวน 2,840,000 บาท 

    
ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือเกณฑ์ประมาณการ
รายรบัใกลเ้คยีงกบัรายไดท้ีร่บัจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา  

  

  
คา่ภาคหลวงแร่ จ านวน 180,000 บาท 

    
ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เน่ืองจากถือเกณฑ์ประมาณการ
รายรบัใกลเ้คยีงกบัรายไดท้ีไ่ดร้บัจดัสรรจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา  

  

  
คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 120,000 บาท 

    ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา   

  
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ  จ านวน 2,100,000 บาท 

    ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา    

  
ภาษีจดัสรรอืน่ๆ จ านวน 8,000 บาท 

    ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา   

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

 
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 9,100,000 บาท 

  
เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ย
โอนเลือกท า 

จ านวน 9,100,000 บาท 

    ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีทีผ่า่นมา   



 
รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร 

อ าเภอหวัไทร    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
        

                                    

  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

แผนงานบริหารงานท ั่วไป                     

งานบริหารท ั่วไป                     

  งบบุคลากร                     

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                     

    เงนิเดือนนายก/รองนายก 464,176 514,080 514,080 515,000 -0.18 % 514,080       

    เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  38,113 42,120 42,120 42,200 -0.19 % 42,120       

    เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 38,113 42,120 42,120 42,200 -0.19 % 42,120       

    
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  

74,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400       

    
เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

2,098,834 2,232,000 2,232,000 2,232,000 0 % 2,232,000       

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,713,636 2,916,720 2,916,720 2,917,800     2,916,720       

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                     

    เงนิเดือนพนกังาน 801,210 952,980 1,286,430 1,300,000 12.62 % 1,464,000       

    เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 87,773 84,620 67,200 67,200 0 % 67,200       

    เงนิประจ าต าแหน่ง 75,038 151,200 151,200 152,000 -0.53 % 151,200       

    คา่จา้งลูกจา้งประจ า 119,880 127,800 166,910 167,735 6.24 % 178,200       

    เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า 18,000 18,000 1,105 1,105 -100 % 0       

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 110,400 159,100 321,840 328,000 7.38 % 352,200       

    เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 51,600 61,700 46,000 46,000 4.35 % 48,000       

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,263,901 1,555,400 2,040,685 2,062,040     2,260,800       

รวมงบบุคลากร 3,977,537 4,472,120 4,957,405 4,979,840     5,177,520       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

  งบด าเนินงาน                     

  คา่ตอบแทน                     

    
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

68,950 12,950 19,600 492,500 -8.63 % 450,000       

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  7,840 15,440 8,240 20,000 0 % 20,000       

    คา่เช่าบา้น 52,200 55,650 62,500 62,500 15.2 % 72,000       

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 9,737 12,900 12,800 20,000 0 % 20,000       

    เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0       

รวมคา่ตอบแทน 138,727 96,940 103,140 595,000     562,000       

  คา่ใช้สอย                     

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 315,306 206,602 201,413 350,000 -5.71 % 330,000       

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ  40,535 53,903 28,650 80,000 -25 % 60,000       

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 32,400 21,500 29,644 100,000 -50 % 50,000       

      
จดัการเลือกต ัง้สมาชิกสภาและผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ 

469,382.5 0 0 50,000 0 % 50,000       

      จดักจิกรรม 5 ส 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000       

      จดังานวนัส าคญัของทางราชการ 19,200 18,300 229,979 240,000 -91.67 % 20,000       

      
จดัท าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้
และพวงมาลาส าหรบัพธิีการตา่งๆ  

1,000 1,500 1,000 10,000 0 % 10,000       

      จดัสง่ประชาชนเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ  0 0 0 0 100 % 40,000       

      
ปรบัภมูทิศัน์ทีท่ าการองค์การบรหิารสว่น
ต าบล 

13,650 19,150 19,700 20,000 0 % 20,000       

      ปรบัภมูทิศัน์หมูบ่า้น/ต าบล  0 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000       

      ปรบัภมูทิศัน์หมูบ่า้นในวนัส าคญัทางราชการ  78,000 0 0 0 0 % 0       

      

ฝึกอบรม/สมัมนาและศกึษาดูงานพนกังาน
สว่นต าบล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง 
ผูบ้รหิารและสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่น
ต าบล 

0 0 185,100 200,000 -100 % 0       

      
ฝึกอบรมและศกึษาดูงานเพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานใหก้บับคุลากร 

0 0 0 0 100 % 250,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

      
ฝึกอบรมและสมัมนาพนกังานสว่นต าบล  
ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง ผูบ้รหิารและ
สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล  

0 5,800 0 0 0 % 0       

      
ศกึษาดูงาน พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า 
พนกังานจา้ง ผูบ้รหิาร และสมาชิกสภา
องค์การบรหิารสว่นต าบล 

129,435 101,330 0 0 0 % 0       

      สนบัสนุนการเลือกต ัง้ในระดบัตา่งๆ  0 0 0 20,000 0 % 20,000       

      
สนบัสนุนของรางวลั หรือเงนิรางวลั ในการจดั
กจิกรรมตา่ง ๆ 

0 0 0 10,000 -100 % 0       

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม  0 0 0 0 100 % 100,000       

รวมคา่ใช้สอย 1,098,908.5 512,085 779,486 1,179,000     1,044,000       

  คา่วสัด ุ                     

    วสัดุส านกังาน 139,340 164,100 167,414 168,000 -24.4 % 127,000       

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 15,372 17,690 17,876 20,000 -50 % 10,000       

    วสัดุงานบา้นงานครวั 29,904 19,563 15,185 30,000 0 % 30,000       

    วสัดุกอ่สรา้ง 8,541 10,115 15,000 15,000 -100 % 0       

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 21,800 0 19,200 30,000 -33.33 % 20,000       

    วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 76,829.2 63,750 60,188.4 90,000 -11.11 % 80,000       

    วสัดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 10,000       

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000       

    วสัดุคอมพวิเตอร์ 44,735 41,940 49,450 50,000 -20 % 40,000       

รวมคา่วสัด ุ 336,521.2 317,158 344,313.4 403,000     322,000       

  คา่สาธารณูปโภค                     

    คา่ไฟฟ้า 141,078.81 239,295.81 198,133.89 280,000 0 % 280,000       

    คา่บรกิารโทรศพัท์ 4,484.37 4,224.36 6,093.33 12,000 -16.67 % 10,000       

    คา่บรกิารไปรษณีย์ 10,112 8,487 9,939 20,000 0 % 20,000       

    คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  31,127.9 37,475.81 29,260 40,000 -12.5 % 35,000       

รวมคา่สาธารณูปโภค 186,803.08 289,482.98 243,426.22 352,000     345,000       

รวมงบด าเนินงาน 1,760,959.78 1,215,665.98 1,470,365.62 2,529,000     2,273,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

  งบลงทุน                     

  คา่ครุภณัฑ์                     

    ครุภณัฑ์ส านกังาน                     

      จดัหาเครือ่งปรบัอากาศ 0 0 0 0 100 % 33,000       

      จดัหาโตะ๊และเกา้อีท้ างาน 0 52,300 0 0 0 % 0       

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ                     

      จดัซ้ือเครือ่งขยายเสยีง 0 0 0 0 0 % 0       

      
จดัหาระบบเครือ่งขยายเสยีงศาลาประชาคม
องค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร  

0 79,000 0 0 0 % 0       

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     

      จดัซ้ือจอรบัภาพ 0 0 0 0 0 % 0       

      จดัหาเครือ่งมลัตมิเีดียโปรเจคเตอร์ 0 0 37,000 39,000 -100 % 0       

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                     

      จดัหาเครือ่งคอมพวิเตอร์ 0 0 0 0 100 % 16,000       

      จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ 61,950 0 0 0 0 % 0       

รวมคา่ครุภณัฑ์ 61,950 131,300 37,000 39,000     49,000       

  คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง                     

    คา่ถมดนิ                     

      
ปรบัปรุงภมูทิศัน์ทีท่ าการองค์การบรหิารสว่น
ต าบลหวัไทร 

257,000 0 0 0 0 % 0       

    อาคารตา่ง ๆ                     

      
กอ่สรา้งซุม้ประชาสมัพนัธ์  ทีท่ าการ อบต.หวั
ไทร หมูท่ี ่10 ต าบลหวัไทร 

243,000 0 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุงทีจ่อดรถผูม้าใช้บรกิารท ั่วไปทีท่ าการ  
อบต.หวัไทร หมูท่ี ่10 ต าบลหวัไทร 

99,000 0 0 0 0 % 0       

      ปรบัปรุงอาคารส านกังาน  อบต.หวัไทร 419,500 0 0 0 0 % 0       

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                      

      
โครงการกอ่สรา้งถนนทางเชือ่ม  คสล.เขา้-ออก 
หน้า อบต.หวัไทร หมูท่ี ่10 ต าบลหวัไทร 

89,000 0 0 0 0 % 0       

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 1,107,500 0 0 0     0       

รวมงบลงทุน 1,169,450 131,300 37,000 39,000     49,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

  งบรายจ่ายอืน่                     

  รายจ่ายอืน่                     

    รายจา่ยอืน่ 0 1,025,710 25,000 30,000 0 % 30,000       

    
คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือ
พฒันาระบบตา่ง ๆ ซึง่มใิช่เพือ่การจดัหาหรือ
ปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่นิ และ/หรือสิง่กอ่สรา้ง  

50,000 0 0 0 0 % 0       

รวมรายจ่ายอืน่ 50,000 1,025,710 25,000 30,000     30,000       

รวมงบรายจ่ายอืน่ 50,000 1,025,710 25,000 30,000     30,000       

  งบเงินอุดหนุน                     

  เงินอุดหนุน                     

    เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  10,000 5,000 5,000 5,000 100 % 10,000       

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ  0 0 0 0 100 % 44,600       

รวมเงินอุดหนุน 10,000 5,000 5,000 5,000     54,600       

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 5,000 5,000 5,000     54,600       

รวมงานบริหารท ั่วไป 6,967,946.78 6,849,795.98 6,494,770.62 7,582,840     7,584,120       

งานวางแผนสถติิและวิชาการ                     

  งบบุคลากร                     

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                     

    เงนิเดือนพนกังาน 111,180 165,230 223,560 227,000 15.64 % 262,500       
    เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 68,820 20,530 0 0 0 % 0       

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 180,000 185,760 223,560 227,000     262,500       

รวมงบบุคลากร 180,000 185,760 223,560 227,000     262,500       

  งบด าเนินงาน                     
  คา่ตอบแทน                     

    
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

0 0 0 15,000 0 % 15,000       

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  2,160 3,120 1,040 10,000 0 % 10,000       
    คา่เช่าบา้น 15,000 22,350 29,000 30,000 20 % 36,000       
    เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 9,685 0 0 5,000 -100 % 0       

รวมคา่ตอบแทน 26,845 25,470 30,040 60,000     61,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

  คา่ใช้สอย                     

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 3,000 0 4,000 40,000 0 % 40,000       

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 4,558 0 0 15,000 -33.33 % 10,000       

      จดัท าขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 4,305 6,380 6,210 15,000 -33.33 % 10,000       

      จดัท าแผนการด าเนินงาน 2,580 3,735 3,375 15,000 -33.33 % 10,000       

      จดัท าแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบล  69,170 52,510 60,775 80,000 -12.5 % 70,000       

      
ตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิาร
สว่นต าบล 

1,980 3,645 3,300 15,000 -33.33 % 10,000       

      
สนบัสนุนการขบัเคลือ่นแผนชุมชนสูก่าร
พฒันาทอ้งถิน่ 

0 11,520 0 20,000 0 % 20,000       

      
สนบัสนุนการด าเนินงานโครงการบ าบดัทุกข์  
บ ารุงสขุ แบบ ABC (Area Based 
Collaborative Research) 

2,630 0 0 20,000 -100 % 0       

รวมคา่ใช้สอย 88,223 77,790 77,660 220,000     170,000       
  คา่วสัด ุ                     
    วสัดุคอมพวิเตอร์ 17,930 18,550 19,850 20,000 0 % 20,000       

รวมคา่วสัด ุ 17,930 18,550 19,850 20,000     20,000       
รวมงบด าเนินงาน 132,998 121,810 127,550 300,000     251,000       

รวมงานวางแผนสถติิและวิชาการ 312,998 307,570 351,110 527,000     513,500       
งานบริหารงานคลงั                     
  งบบุคลากร                     

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                     

    เงนิเดือนพนกังาน 637,194 735,688 792,053 933,000 15.76 % 1,080,000       

    เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 106,747 46,976 0 5,000 -100 % 0       

    เงนิประจ าต าแหน่ง 19,016 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000       

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 129,905 159,360 306,603 342,000 18.42 % 405,000       

    เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 50,874 45,000 57,575 61,000 6.56 % 65,000       

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 943,736 1,029,024 1,198,231 1,383,000     1,592,000       

รวมงบบุคลากร 943,736 1,029,024 1,198,231 1,383,000     1,592,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

  งบด าเนินงาน                     

  คา่ตอบแทน                     

    
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

0 0 0 10,000 0 % 10,000       

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  0 0 0 15,000 0 % 15,000       

    คา่เช่าบา้น 34,200 36,520 7,950 72,000 -50 % 36,000       

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 23,404 15,572 0 15,000 0 % 15,000       

    เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 56,767 25,229 0 5,000 -100 % 0       

รวมคา่ตอบแทน 114,371 77,321 7,950 117,000     76,000       

  คา่ใช้สอย                     

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 37,850 14,400 22,200 70,000 14.29 % 80,000       

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ 0 12,944 17,920 60,000 -100 % 0       

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 20,466 0 0 0 100 % 50,000       

      จดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ  0 0 0 0 0 % 0       

      
จดัท าหรือปรบัปรุงขอ้มลูแผนทีภ่าษีและ
ทะเบยีนทรพัย์สนิ 

119,930 0 0 0 0 % 0       

      บรกิารจดัเก็บภาษีเคลือ่นที่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000       

      ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการช าระภาษี  14,100 5,100 5,100 20,000 0 % 20,000       

      
ปรบัปรุงทบทวนแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ 

0 120,450 88,800 120,000 0 % 120,000       

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม  64,412 52,590 30,360 110,000 -72.73 % 30,000       

รวมคา่ใช้สอย 256,758 205,484 164,380 390,000     310,000       
  คา่วสัด ุ                     

    วสัดุส านกังาน 32,982.05 30,000 38,957 40,000 0 % 40,000       

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000       

    วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,700 3,450 700 5,000 0 % 5,000       

    วสัดุคอมพวิเตอร์ 52,820 58,400 46,130 60,000 -16.67 % 50,000       

รวมคา่วสัด ุ 88,502.05 91,850 85,787 110,000     100,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

  คา่สาธารณูปโภค                     
    คา่บรกิารไปรษณีย์ 0 2,822 1,156 5,000 200 % 15,000       

รวมคา่สาธารณูปโภค 0 2,822 1,156 5,000     15,000       
รวมงบด าเนินงาน 459,631.05 377,477 259,273 622,000     501,000       

  งบลงทุน                     
  คา่ครุภณัฑ์                     
    ครุภณัฑ์ส านกังาน                     
      จดัหาตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 0 46,000 0 0 0 % 0       
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                     

      จดัหาเครือ่งสแกนเนอร์ 0 0 3,000 3,000 -100 % 0       

      จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ 16,950 0 0 0 0 % 0       

    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์  101,790 100,450 17,650 150,000 -100 % 0       

รวมคา่ครุภณัฑ์ 118,740 146,450 20,650 153,000     0       

รวมงบลงทุน 118,740 146,450 20,650 153,000     0       

รวมงานบริหารงานคลงั 1,522,107.05 1,552,951 1,478,154 2,158,000     2,093,000       

รวมแผนงานบริหารงานท ั่วไป 8,803,051.83 8,710,316.98 8,324,034.62 10,267,840     10,190,620       

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน                     

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั                     

  งบด าเนินงาน                     

  คา่ตอบแทน                     

    
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

43,600 52,200 0 20,000 150 % 50,000       

รวมคา่ตอบแทน 43,600 52,200 0 20,000     50,000       
  คา่ใช้สอย                     
    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 15,000 3,000 21,000 30,000 0 % 30,000       

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 35,304 80,000 0 % 80,000       

      
ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคญั 

44,090 49,723 22,968 60,000 0 % 60,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

      ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. 0 0 0 120,000 -16.67 % 100,000       

รวมคา่ใช้สอย 59,090 52,723 79,272 290,000     270,000       

  คา่วสัด ุ                     

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 6,000 0 20,800 21,500 -53.49 % 10,000       

    วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 19,330 33,700 34,995.2 40,000 0 % 40,000       

    วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0 30,000 30,000 30,000 33.33 % 40,000       

    วสัดุอืน่ 2,197.5 2,087 8,450 8,500 17.65 % 10,000       

รวมคา่วสัด ุ 27,527.5 65,787 94,245.2 100,000     100,000       

รวมงบด าเนินงาน 130,217.5 170,710 173,517.2 410,000     420,000       

  งบลงทุน                     

  คา่ครุภณัฑ์                     

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                     

      จดัหากลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล 0 7,490 0 0 0 % 0       

    ครุภณัฑ์อืน่                     

      จดัหาตูไ้ฟจราจร 0 0 0 0 0 % 0       

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 7,490 0 0     0       

รวมงบลงทุน 0 7,490 0 0     0       

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 130,217.5 178,200 173,517.2 410,000     420,000       

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 130,217.5 178,200 173,517.2 410,000     420,000       

แผนงานการศึกษา                     

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา                     

  งบบุคลากร                     

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                     

    เงนิเดือนพนกังาน 141,240 188,610 241,980 244,500 12.47 % 275,000       

    เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 38,760 8,280 0 0 0 % 0       

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 180,000 196,890 241,980 244,500     275,000       

รวมงบบุคลากร 180,000 196,890 241,980 244,500     275,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

  งบด าเนินงาน                     
  คา่ตอบแทน                     
    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  0 7,980 5,880 10,000 0 % 10,000       
    เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0 0 0 5,000 -100 % 0       

รวมคา่ตอบแทน 0 7,980 5,880 15,000     10,000       
  คา่ใช้สอย                     
    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 12,200 4,000 1,300 40,000 25 % 50,000       

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 7,488 2,950 5,892 15,000 0 % 15,000       

รวมคา่ใช้สอย 19,688 6,950 7,192 55,000     65,000       
  คา่วสัด ุ                     
    วสัดุคอมพวิเตอร์ 8,040 0 0 0 100 % 10,000       

รวมคา่วสัด ุ 8,040 0 0 0     10,000       

รวมงบด าเนินงาน 27,728 14,930 13,072 70,000     85,000       

รวมงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา 207,728 211,820 255,052 314,500     360,000       

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา                     

  งบบุคลากร                     

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                     

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 5,400 9,120 27,060 42,000 19.05 % 50,000       

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,400 9,120 27,060 42,000     50,000       

รวมงบบุคลากร 5,400 9,120 27,060 42,000     50,000       

  งบด าเนินงาน                     

  คา่ตอบแทน                     

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  0 0 0 10,000 -50 % 5,000       

รวมคา่ตอบแทน 0 0 0 10,000     5,000       

  คา่ใช้สอย                     

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 10,000 7,972 18,013 30,000 0 % 30,000       

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ  0 0 0 10,000 0 % 10,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 8,044 3,218 3,448 10,000 0 % 10,000       

      จดักจิกรรมเขา้คา่ยภาษาองักฤษ 47,940 43,109 45,650 50,000 0 % 50,000       

      
จดักจิกรรมเด็กและเยาวชนเนือ่งในวนัเด็ก
แหง่ชาติ ประจ าปี 2555 

0 0 0 0 0 % 0       

      
จดักจิกรรมเด็กและเยาวชนเนือ่งในวนัเด็ก
แหง่ชาติ ประจ าปี 2556 

134,944 0 0 0 0 % 0       

      
จดักจิกรรมเด็กและเยาวชนเนือ่งในวนัเด็ก
แหง่ชาติ ประจ าปี 2557 

0 120,164 0 0 0 % 0       

      
จดักจิกรรมเด็กและเยาวชนเนือ่งในวนัเด็ก
แหง่ชาติ ประจ าปี 2558 

0 0 117,273 150,000 -100 % 0       

      จดักจิกรรมตวิเขม้เตมิเต็มความรู้ 99,820 100,000 0 0 0 % 0       

      จดักจิกรรมเตมิเต็มความรูสู้ป่ระชาคมอาเซียน  0 0 70,644 100,000 -100 % 0       

      จดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 0 0 0 0 100 % 150,000       

      
จดักจิกรรมสง่เสรมิความรูสู้โ่อกาสทาง
การศกึษา 

0 0 0 0 100 % 100,000       

      
จดักจิกรรมอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมพื้นบา้น
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ (การแกะรูปหนงัตะลุง) 

0 0 0 0 100 % 60,000       

      
จดักจิกรรมอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมพื้นบา้น
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่การแกะรูปหนงัตะลุง  

46,360 78,740 60,646 80,000 -100 % 0       

      
สง่เสรมิกจิกรรมเพิม่ทกัษะการเรียนรูข้องเด็ก
และเยาวชน 

0 0 0 0 0 % 0       

      
สนบัสนุน/สง่เสรมิการจดักจิกรรมของเด็กและ
เยาวชน 

0 3,245 5,280 20,000 -50 % 10,000       

      
สนบัสนุนกจิกรรมแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ
โครงงานอาชีพในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน  

39,360 0 0 0 0 % 0       

      
สนบัสนุนของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั
ในการจดักจิกรรมตา่ง ๆ ของเด็กและเยาวชน  

4,480 0 0 0 0 % 0       

      สนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารการศกึษา  259,520 271,040 330,400 338,400 11.58 % 377,600       

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม  0 0 0 0 100 % 20,000       

รวมคา่ใช้สอย 650,468 627,488 651,354 788,400     817,600       

  คา่วสัด ุ                     

    วสัดุส านกังาน 0 0 0 0 100 % 10,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

    วสัดุงานบา้นงานครวั 0 0 0 0 100 % 10,000       
    คา่อาหารเสรมิ (นม) 802,035 773,877.6 788,143.6 803,600 12 % 900,000       

รวมคา่วสัด ุ 802,035 773,877.6 788,143.6 803,600     920,000       
รวมงบด าเนินงาน 1,452,503 1,401,365.6 1,439,497.6 1,602,000     1,742,600       

  งบลงทุน                     
  คา่ครุภณัฑ์                     
    ครุภณัฑ์ส านกังาน                     
      จดัหาโตะ๊และเกา้อี้ 0 0 0 0 100 % 30,000       
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                     
      จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ 6,900 0 0 0 0 % 0       

รวมคา่ครุภณัฑ์ 6,900 0 0 0     30,000       

  คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง                     

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                      

      
กอ่สรา้งร ัว้พรอ้มประตูทางเขา้ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวดัหวัล าภู 

0 0 0 0 100 % 515,500       

      กอ่สรา้งเสาธงศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัหวัล าภู  0 0 0 0 100 % 15,000       

      ตอ่เตมิศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัหวัล าภู 0 0 0 0 100 % 103,900       

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0 0 0 0     634,400       

รวมงบลงทุน 6,900 0 0 0     664,400       

  งบเงินอุดหนุน                     

  เงินอุดหนุน                     

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ  1,105,480 1,629,680 1,621,680 1,621,680 1.44 % 1,645,000       

รวมเงินอุดหนุน 1,105,480 1,629,680 1,621,680 1,621,680     1,645,000       

รวมงบเงินอุดหนุน 1,105,480 1,629,680 1,621,680 1,621,680     1,645,000       

รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา 2,570,283 3,040,165.6 3,088,237.6 3,265,680     4,102,000       

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั                     

  งบด าเนินงาน                     

  คา่วสัด ุ                     

    วสัดุส านกังาน 184,900 184,900 0 0 0 % 0       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 184,900 250,000 -52 % 120,000       

รวมคา่วสัด ุ 184,900 184,900 184,900 250,000     120,000       

รวมงบด าเนินงาน 184,900 184,900 184,900 250,000     120,000       

รวมงานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 184,900 184,900 184,900 250,000     120,000       

รวมแผนงานการศึกษา 2,962,911 3,436,885.6 3,528,189.6 3,830,180     4,582,000       

แผนงานสาธารณสุข                     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่                     

  งบด าเนินงาน                     

  คา่ตอบแทน                     

    
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000       

รวมคา่ตอบแทน 0 0 0 15,000     10,000       

  คา่ใช้สอย                     

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 1,800 1,800 4,200 30,000 0 % 30,000       

รวมคา่ใช้สอย 1,800 1,800 4,200 30,000     30,000       

  คา่วสัด ุ                     

    วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,033.45 3,000 2,100 10,000 0 % 10,000       

    วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,500 21,100 29,100 30,000 0 % 30,000       

รวมคา่วสัด ุ 23,533.45 24,100 31,200 40,000     40,000       

รวมงบด าเนินงาน 25,333.45 25,900 35,400 85,000     80,000       

  งบเงินอุดหนุน                     

  เงินอุดหนุน                     

    เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์  70,000 150,000 67,500 180,000 -50 % 90,000       

รวมเงินอุดหนุน 70,000 150,000 67,500 180,000     90,000       

รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 150,000 67,500 180,000     90,000       

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 95,333.45 175,900 102,900 265,000     170,000       

รวมแผนงานสาธารณสุข 95,333.45 175,900 102,900 265,000     170,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       
  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

แผนงานสงัคมสงเคราะห์                     
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์                     
  งบบุคลากร                     
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                     
    เงนิเดือนพนกังาน 119,340 161,590 225,240 228,000 11.18 % 253,500       
    เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 60,660 24,190 0 0 0 % 0       

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 180,000 185,780 225,240 228,000     253,500       
รวมงบบุคลากร 180,000 185,780 225,240 228,000     253,500       

  งบด าเนินงาน                     
  คา่ตอบแทน                     

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  0 0 0 10,000 -50 % 5,000       

    คา่เช่าบา้น 19,200 22,600 34,000 36,000 0 % 36,000       
    เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 1,297 0 0 5,000 -100 % 0       

รวมคา่ตอบแทน 20,497 22,600 34,000 51,000     41,000       
  คา่ใช้สอย                     

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 9,500 0 7,500 20,000 0 % 20,000       

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 3,460 6,154 4,292 10,000 0 % 10,000       

รวมคา่ใช้สอย 12,960 6,154 11,792 30,000     30,000       
  คา่วสัด ุ                     

    วสัดุคอมพวิเตอร์ 0 0 7,950 10,000 0 % 10,000       

รวมคา่วสัด ุ 0 0 7,950 10,000     10,000       

รวมงบด าเนินงาน 33,457 28,754 53,742 91,000     81,000       

  งบลงทุน                     
  คา่ครุภณัฑ์                     

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                     

      จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ 16,950 0 0 0 0 % 0       

รวมคา่ครุภณัฑ์ 16,950 0 0 0     0       
รวมงบลงทุน 16,950 0 0 0     0       

รวมงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 230,407 214,534 278,982 319,000     334,500       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์                     

  งบด าเนินงาน                     

  คา่ตอบแทน                     

    
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

0 0 0 10,000 0 % 10,000       

รวมคา่ตอบแทน 0 0 0 10,000     10,000       

  คา่ใช้สอย                     

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000       

      จดักจิกรรมชมรมผูส้งูอายุ 40,800 69,000 61,720 70,000 42.86 % 100,000       

      
จดักจิกรรมรดน ้าด าหวัผูส้งูอายุ  (วนั
สงกรานต์) 

0 0 42,480 120,000 -100 % 0       

รวมคา่ใช้สอย 40,800 69,000 104,200 200,000     110,000       

รวมงบด าเนินงาน 40,800 69,000 104,200 210,000     120,000       

รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 40,800 69,000 104,200 210,000     120,000       

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 271,207 283,534 383,182 529,000     454,500       

แผนงานเคหะและชุมชน                     

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน                     

  งบบุคลากร                     

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                     

    เงนิเดือนพนกังาน 542,366 620,872 857,900 880,000 9.43 % 963,000       

    เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 77,534 16,278 0 5,000 -100 % 0       

    เงนิประจ าต าแหน่ง 19,016 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000       

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 0 90,000 96,000 12.5 % 108,000       

    เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 0 10,000 10,000 20 % 12,000       

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 638,916 679,150 999,900 1,033,000     1,125,000       

รวมงบบุคลากร 638,916 679,150 999,900 1,033,000     1,125,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

  งบด าเนินงาน                     
  คา่ตอบแทน                     

    
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

13,650 35,350 42,350 50,000 0 % 50,000       

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  2,800 3,560 10,520 15,000 0 % 15,000       
    คา่เช่าบา้น 18,838 19,350 52,200 55,000 9.09 % 60,000       
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 0 0 0 100 % 5,000       
    เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 9,123 0 0 0 0 % 0       

รวมคา่ตอบแทน 44,411 58,260 105,070 120,000     130,000       
  คา่ใช้สอย                     

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 85,848 85,930 80,300 120,000 -16.67 % 100,000       

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 24,414 2,260 21,042 35,000 0 % 35,000       

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม  0 0 0 0 100 % 30,000       

รวมคา่ใช้สอย 110,262 88,190 101,342 155,000     165,000       

  คา่วสัด ุ                     

    วสัดุส านกังาน 19,751 25,000 23,658 25,000 0 % 25,000       

    วสัดุกอ่สรา้ง 61,900 0 79,927 80,000 -62.5 % 30,000       
    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000       
    วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000       
    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000       
    วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,600 6,160 13,790 25,000 0 % 25,000       

รวมคา่วสัด ุ 83,251 31,160 117,375 145,000     95,000       

รวมงบด าเนินงาน 237,924 177,610 323,787 420,000     390,000       

  งบลงทุน                     

  คา่ครุภณัฑ์                     

    ครุภณัฑ์ส ารวจ                     

      
จดัหาเครือ่งหาพกิดัดว้ยสญัญาณดาวเทียม 
(GPS) 

0 34,500 0 0 0 % 0       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                     

      จดัหาเครือ่งคอมพวิเตอร์ 0 0 14,500 15,000 -100 % 0       

      จดัหาระบบคอมพวิเตอร์ 27,050 0 0 0 0 % 0       

รวมคา่ครุภณัฑ์ 27,050 34,500 14,500 15,000     0       

รวมงบลงทุน 27,050 34,500 14,500 15,000     0       

รวมงานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 903,890 891,260 1,338,187 1,468,000     1,515,000       

งานไฟฟ้าถนน                     

  งบบุคลากร                     

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                     

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 36,300 79,300 117,600 125,000 4 % 130,000       

    เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 17,700 32,500 24,000 24,000 0 % 24,000       

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 54,000 111,800 141,600 149,000     154,000       

รวมงบบุคลากร 54,000 111,800 141,600 149,000     154,000       

  งบด าเนินงาน                     

  คา่ตอบแทน                     

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  0 0 0 5,000 0 % 5,000       

รวมคา่ตอบแทน 0 0 0 5,000     5,000       

  คา่ใช้สอย                     

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 505,224.91 260,000.65 100,916.4 300,000 16.67 % 350,000       

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000       

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม  0 0 0 0 100 % 100,000       

รวมคา่ใช้สอย 505,224.91 260,000.65 100,916.4 310,000     460,000       

  คา่วสัด ุ                     

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 56,700 249,790 149,820 150,000 33.33 % 200,000       

    วสัดุกอ่สรา้ง 0 0 0 0 100 % 800,000       

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 0 1,000 20,000 -50 % 10,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

    วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 21,020 23,000 16,500 60,000 0 % 60,000       

รวมคา่วสัด ุ 77,720 272,790 167,320 230,000     1,070,000       

รวมงบด าเนินงาน 582,944.91 532,790.65 268,236.4 545,000     1,535,000       

  งบลงทุน                     

  คา่ครุภณัฑ์                     

    ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง                     

      จดัหาเครือ่งตบดนิ 18,500 0 0 0 0 % 0       

      จดัหาลอ้วดัระยะทาง 8,000 0 0 0 0 % 0       

รวมคา่ครุภณัฑ์ 26,500 0 0 0     0       

  คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง                     

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                      

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กชุมชนบา้นอิ
มอญ หมูท่ี ่12 ต าบลหวัไทร 

0 238,000 0 0 0 % 0       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยเกษตร  
(ตอน 1) หมูท่ี ่10 ต าบลหวัไทร 

0 0 1,870,000 1,919,000 -100 % 0       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยเทพ
รกัษา (ซอย1,2,3) หมูท่ี ่4 ต าบลหวัไทร 

988,000 0 0 0 0 % 0       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยนางน้อย  
หมูท่ี ่1 ต าบลหวัไทร 

0 0 588,000 598,000 -100 % 0       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยบางแค  
5 (ศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี ่1 ต.หวัไทร) 

0 0 0 0 100 % 471,000       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยบา้นนาย
จอ้น หมูท่ี ่1 ต าบลหวัไทร 

0 422,000 0 0 0 % 0       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยอยูเ่ย็น  
หมูท่ี ่1 ต าบลหวัไทร 

282,800 0 0 0 0 % 0       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นพฒันา  
(ซอยศาลาเอนกประสงค์) หมูท่ี ่11 ต าบลหวั
ไทร 

0 0 0 0 0 % 0       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายโคกพกิลุ  
– หน าหยอม  หมูท่ี ่6  ต าบลหวัไทร 

0 0 0 0 0 % 0       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอย
เจรญิสขุ  (ซอยนายโลม) หมูท่ี ่1 ต าบลหวัไทร 

0 0 0 0 0 % 0       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอยแสน
สขุ หมูท่ี ่10 ต.หวัไทร 

0 0 0 0 100 % 695,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายทา่เสาร์-
บา้นหน าหยอม หมูท่ี ่6 ต. หวัไทร 

0 0 0 0 100 % 677,000       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายทา่เสาร์-
บา้นหน าหยอม หมูท่ี ่6 ต าบลหวัไทร 

0 0 1,019,000 1,036,000 -100 % 0       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายในอา่ว-
ประตูน ้า หมูท่ี ่3 ต.หวัไทร 

0 0 0 0 100 % 677,000       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายในอา่ว-
ประตูน ้า หมูท่ี ่3 ต าบลหวัไทร 

0 0 1,570,000 1,611,000 -100 % 0       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นล า
คลองออก หมูท่ี ่7 ต. หวัไทร 

0 0 0 0 100 % 677,000       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายแพรก
เมอืง – ในอา่วบางขรมิ (ตอน 2) หมูท่ี ่2 
ต าบลหวัไทร 

0 661,000 0 0 0 % 0       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายแพรก
เมอืง-ในอา่ว-บางขรมิ ตอน 2 หมูท่ี ่2 ต.หวั
ไทร 

0 0 0 0 100 % 720,000       

      
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายรมิ
คลองอมิอญ หมูท่ี ่12 ต าบลหวัไทร 

0 0 497,000 506,000 -100 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนซอยนางนวล  หมูท่ี ่6 ต าบลหวั
ไทร 

0 335,000 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนซอยสราญสขุ  หมูท่ี ่8 ต าบลหวั
ไทร 

0 248,500 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนซอยแสนสขุ  (ซอยบา้นอาจารย์
กระจา่ง) หมูท่ี ่10 ต าบลหวัไทร 

200,000 0 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนซอยเหมอืงดาดคอนกรีต  หมูท่ี ่3 
ต าบลหวัไทร 

329,000 0 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนสายขา้งโรงเรียนบา้นล าคลอง  
หมูท่ี ่7 ต าบลหวัไทร 

0 0 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนสายคอสะพานหนองบอน-ถนน
เลีย่งเมอืง หมูท่ี ่9 ต าบลหวัไทร 

0 0 172,000 183,000 -100 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนสายประชาอทุศิ  หมูท่ี ่9 ต าบล
หวัไทร 

0 334,000 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนสายเมจกิ - ศูนย์ราชการใหม ่
หมูท่ี ่11 ต.หวัไทร 

0 0 0 0 100 % 565,000       

      
ปรบัปรุงถนนสายรมิคลองอมิอญ  – คลอง
พระราชด าร ิหมูท่ี ่12 ต าบลหวัไทร 

0 0 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนสายไรน่าสวนผสมหมูท่ี ่  4 ต าบล
หวัไทร 

0 0 0 0 0 % 0       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

      
ปรบัปรุงถนนสายล าคลองออก  หมูท่ี ่7 ต าบล
หวัไทร 

0 523,000 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนสายแสนสขุ  1 หมูท่ี ่10 ต าบล
หวัไทร 

0 0 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนสายหน้าอนามยับา้นศาลาแกว้  – 
หวัสะพานบา้นใหม ่หมูท่ี ่3 ต าบลหวัไทร 

0 0 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนสายหน าหยอม  - บางขอน หมูท่ี ่
5 ต.หวัไทร 

0 0 0 0 100 % 337,000       

      
ปรบัปรุงถนนสายหลงัตลาดเกษตร  ตอนที ่2 
หมูท่ี ่10 ต าบลหวัไทร 

0 0 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุงถนนสายเหมอืงดาด  หมูท่ี ่4,8 ต าบล
หวัไทร 

0 0 425,000 461,000 -100 % 0       

    
คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิติ
บคุคลหรือบคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง  

                    

      
คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน 
นิตบิคุคลหรือบคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
สิง่กอ่สรา้ง 

0 0 0 30,000 0 % 30,000       

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 1,799,800 2,761,500 6,141,000 6,344,000     4,849,000       

รวมงบลงทุน 1,826,300 2,761,500 6,141,000 6,344,000     4,849,000       

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,463,244.91 3,406,090.65 6,550,836.4 7,038,000     6,538,000       

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล                     

  งบบุคลากร                     

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                     

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 71,185 0 90,000 103,000 4.85 % 108,000       

    เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 23,169 0 10,000 10,000 20 % 12,000       

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 94,354 0 100,000 113,000     120,000       

รวมงบบุคลากร 94,354 0 100,000 113,000     120,000       

  งบด าเนินงาน                     

  คา่ตอบแทน                     

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  0 0 0 5,000 0 % 5,000       

รวมคา่ตอบแทน 0 0 0 5,000     5,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

  คา่ใช้สอย                     

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 319,006 346,928 329,910 350,000 24.29 % 435,000       

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000       

รวมคา่ใช้สอย 319,006 346,928 329,910 360,000     440,000       

  คา่วสัด ุ                     

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 5,600 3,200 0 20,000 -50 % 10,000       

    วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 50,000 50,000 47,000 65,000 53.85 % 100,000       

    วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0 0 0 0 0 % 0       

    วสัดุอืน่ 0 0 49,600 50,000 80 % 90,000       

รวมคา่วสัด ุ 55,600 53,200 96,600 135,000     200,000       

รวมงบด าเนินงาน 374,606 400,128 426,510 500,000     645,000       

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 468,960 400,128 526,510 613,000     765,000       

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,836,094.91 4,697,478.65 8,415,533.4 9,119,000     8,818,000       

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน                     

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน                     

  งบด าเนินงาน                     

  คา่ใช้สอย                     

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      จดักจิกรรมของชมรมสตรีต าบลหวัไทร  19,700 22,960 20,000 30,000 0 % 30,000       

      จดักจิกรรมเยาวชนหวัไทรหา่งไกลยาเสพตดิ  0 0 0 60,000 -16.67 % 50,000       

      
จดักจิกรรมสง่เสรมิความรู้ ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการปกครองตามระบอบ
ประชาธปิไตย 

0 0 0 0 100 % 30,000       

      
จดักจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม  จรยิธรรมใหก้บั
เด็ก เยาวชนและประชาชน 

0 0 0 0 100 % 50,000       

      
จดักจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม  จรยิธรรมใหก้บั
ประชาชน 

0 0 0 50,000 -100 % 0       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

      จดัอบรม ศกึษาดูงานผูน้ าชุมชน 27,600 138,300 101,460 150,000 0 % 150,000       

      
ฝึกอบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ เกีย่วกบัการ
ปกครองตามระบอบประชาธปิไตย  

0 0 0 30,000 -100 % 0       

      ฝึกอาชีพและสรา้งเสรมิอาชีพใหป้ระชาชน  113,565 0 0 0 0 % 0       

      ฝึกอาชีพและสรา้งเสรมิอาชีพใหป้ระชาชน  0 66,767 99,349 100,000 20 % 120,000       

      
สนบัสนุนกจิกรรมรวมพลงัแผน่ดนิเอาชนะยา
เสพตดิ 

0 0 0 60,000 -100 % 0       

รวมคา่ใช้สอย 160,865 228,027 220,809 480,000     430,000       

รวมงบด าเนินงาน 160,865 228,027 220,809 480,000     430,000       

  งบลงทุน                     

  คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง                     

    อาคารตา่ง ๆ                     

      
ปรบัปรุง/ตอ่เตมิศาลาอเนกประสงค์  หมูท่ี ่7 
ต าบลหวัไทร 

0 0 144,500 145,000 -100 % 0       

      
ปรบัปรุง/ตอ่เตมิศาลาเอนกประสงค์  หมูท่ี ่5 
ต าบลหวัไทร 

0 276,000 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุง/ตอ่เตมิศาลาเอนกประสงค์ประจ า
หมูบ่า้น หมูท่ี ่8 ต าบลหวัไทร 

0 0 0 0 0 % 0       

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0 276,000 144,500 145,000     0       

รวมงบลงทุน 0 276,000 144,500 145,000     0       

รวมงานสง่เสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 160,865 504,027 365,309 625,000     430,000       

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 160,865 504,027 365,309 625,000     430,000       

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                     

งานกีฬาและนนัทนาการ                     

  งบด าเนินงาน                     

  คา่ใช้สอย                     

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      
จดัการแขง่ขนักฬีา กรีฑา  เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

0 0 0 0 0 % 0       

      
จดัการแขง่ขนักฬีา กรีฑา เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

199,705 199,600 199,770 200,000 -100 % 0       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

      
จดัการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ "อบต.หวั
ไทร คพั" 

0 0 0 0 100 % 150,000       

      
จดัการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ “อบต.หวั
ไทร คพั” คร ัง้ที ่12 ประจ าปี 2555 

0 0 0 0 0 % 0       

      
จดัการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ “อบต.หวั
ไทร คพั” คร ัง้ที ่13 ประจ าปี 2556 

102,025 0 0 0 0 % 0       

      
จดัการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ “อบต.หวั
ไทร คพั” คร ัง้ที ่14 ประจ าปี 2557 

0 139,180 0 0 0 % 0       

      
จดัการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ “อบต.หวั
ไทร คพั” คร ัง้ที ่15 ประจ าปี 2558 

0 0 148,970 150,000 -100 % 0       

      
จดัการแขง่ขนัมหกรรมกฬีา  กรีฑา "อบต.หวั
ไทร ตา้นภยัยาเสพตดิ" 

0 0 0 0 100 % 250,000       

      
จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาส าหรบัเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชน 

0 0 0 0 100 % 70,000       

      
จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาใหแ้กศู่นย์กฬีาประจ า
หมูบ่า้นและต าบล 

69,245 69,674 69,733 70,000 -100 % 0       

      จดัสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนัทุกระดบั  85,760 85,720 96,960 135,000 -25.93 % 100,000       

รวมคา่ใช้สอย 456,735 494,174 515,433 555,000     570,000       

รวมงบด าเนินงาน 456,735 494,174 515,433 555,000     570,000       

  งบลงทุน                     

  คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง                     

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                      

      
กอ่สรา้งลานกฬีา คสล.ชุมชนประจ าหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่8 ต าบลหวัไทร 

340,000 0 0 0 0 % 0       

      
กอ่สรา้งลานกฬีา คสล.ชุมชนศาลาแกว้ หมูท่ี ่
3 ต าบลหวัไทร 

0 568,000 0 0 0 % 0       

      
กอ่สรา้งลานกฬีาคอนกรีตเสรมิเหล็กชุมชน
บา้นอมิอญ หมูท่ี ่12 ต.หวัไทร 

0 0 0 0 100 % 466,000       

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 340,000 568,000 0 0     466,000       

รวมงบลงทุน 340,000 568,000 0 0     466,000       

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 796,735 1,062,174 515,433 555,000     1,036,000       

           

           



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่                     

  งบด าเนินงาน                     
  คา่ใช้สอย                     

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      จดักจิกรรมประเพณีแหเ่ทียนเขา้พรรษา  24,640 16,440 12,320 20,000 25 % 25,000       

      
จดักจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนา  และประเพณี
วฒันธรรมพื้นบา้น 

5,000 0 7,000 15,000 0 % 15,000       

      
จดังานประเพณีเทศกาลสงกรานต์  (อาบน ้า
ผูส้งูอายุ) 

119,950 53,960 0 0 0 % 0       

      จดังานสมโภชน์ขวญัขา้ว (ทีว่ดัออก) 0 0 0 0 100 % 80,000       

      จดังานสมโภชน์ขวญัขา้วทีว่ดัออก  76,100 76,000 38,900 80,000 -100 % 0       

รวมคา่ใช้สอย 225,690 146,400 58,220 115,000     120,000       

รวมงบด าเนินงาน 225,690 146,400 58,220 115,000     120,000       

  งบเงินอุดหนุน                     
  เงินอุดหนุน                     

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ  15,000 15,000 15,000 45,000 -4.44 % 43,000       

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 45,000     43,000       

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 45,000     43,000       

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 240,690 161,400 73,220 160,000     163,000       

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1,037,425 1,223,574 588,653 715,000     1,199,000       

แผนงานการเกษตร                     
งานสง่เสริมการเกษตร                     
  งบด าเนินงาน                     

  คา่ใช้สอย                     

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 37,500 80,000 25 % 100,000       

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      
สนบัสนุนศูนย์บรกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

19,605 0 0 20,000 0 % 20,000       

รวมคา่ใช้สอย 19,605 0 37,500 100,000     120,000       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

  คา่สาธารณูปโภค                     

    คา่ไฟฟ้า 28,896.95 89,863.19 259,843.7 700,000 -64.29 % 250,000       

รวมคา่สาธารณูปโภค 28,896.95 89,863.19 259,843.7 700,000     250,000       

รวมงบด าเนินงาน 48,501.95 89,863.19 297,343.7 800,000     370,000       

  งบลงทุน                     

  คา่ครุภณัฑ์                     

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ                     

      จดัหาหมอ้แปลงไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 222,000       

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 0 0     222,000       

  คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง                     

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                      

      
กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม คสล. หมูท่ี ่10 ต าบล
หวัไทร 

0 360,500 0 0 0 % 0       

      
กอ่สรา้งประตูระบายน ้า คสล. หมูท่ี ่7 ต าบล
หวัไทร 

0 0 0 0 0 % 0       

      
ขุดลอกเหมอืงสง่น ้าบา้นหนองนกไข่  (ช่วงจาก
สระประปา – ศาลาเอนกประสงค์) หมูท่ี ่5  
ต าบลหวัไทร 

0 0 0 0 0 % 0       

      
ขุดลอกเหมอืงสง่น ้าบา้นหนองบอน  (ช่วงจาก
คอกแพะ – ถนนเขาพงัไกร -หวัไทร (สาย
ใหม)่) หมูท่ี ่9 ต าบลหวัไทร 

0 0 0 0 0 % 0       

      
ขุดเหมอืงสง่น ้าจากสายหวัเหมอืงเกา่-ซอย
นางนวล หมูท่ี ่6,11 ต าบลหวัไทร 

317,000 0 0 0 0 % 0       

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 317,000 360,500 0 0     0       

รวมงบลงทุน 317,000 360,500 0 0     222,000       

รวมงานสง่เสริมการเกษตร 365,501.95 450,363.19 297,343.7 800,000     592,000       

           

           

           



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้                     

  งบด าเนินงาน                     

  คา่ใช้สอย                     

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

                    

      
หน่ึงคน หน่ึงฝน หน่ึงตน้ เพือ่ประชาชนชาว
ไทย 

26,110 16,500 13,650 50,000 0 % 50,000       

รวมคา่ใช้สอย 26,110 16,500 13,650 50,000     50,000       

รวมงบด าเนินงาน 26,110 16,500 13,650 50,000     50,000       

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้ 26,110 16,500 13,650 50,000     50,000       

รวมแผนงานการเกษตร 391,611.95 466,863.19 310,993.7 850,000     642,000       

แผนงานการพาณิชย์                     

งานกจิการประปา                     

  งบลงทุน                     

  คา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง                     

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                      

      
กอ่สรา้งระบบหอถงัประปา  หมูท่ี ่11 ต าบลหวั
ไทร 

0 0 378,500 392,000 -100 % 0       

      
กอ่สรา้งระบบหอถงัประปาพรอ้มขยายเขตทอ่
เมนประปา หมูท่ี ่4 ต าบลหวัไทร 

0 474,500 0 0 0 % 0       

      กอ่สรา้งหอถงัประปา  หมูท่ี ่2 ต าบลหวัไทร 379,500 0 0 0 0 % 0       

      ขุดเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี ่11 ต าบลหวัไทร 0 423,000 0 0 0 % 0       

      ขุดเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี ่4 ต.หวัไทร 0 0 0 0 100 % 425,000       

      ขุดเจาะบอ่บาดาลบา้นทะเลปงั หมูท่ี ่2 0 0 0 0 0 % 0       

      
ขุดเจาะบอ่บาดาลบา้นล าคลอง หมูท่ี ่7 ต าบล
หวัไทร 

423,000 0 0 0 0 % 0       

      
ขุดเจาะบอ่บาดาลพรอ้มกอ่สรา้งหอถงัประปา  
หมูท่ี ่8 ต.หวัไทร 

0 0 0 0 100 % 810,000       

      
ขุดเจาะบอ่บาดาลพรอ้มกอ่สรา้งหอถงัประปา  
หมูท่ี ่9 ต.หวัไทร 

0 0 0 0 100 % 810,000       

      
ตดิต ัง้ระบบกรองน ้าประปาบาดาลส าหรบั
ชุมชน หมูท่ี ่2 ต าบลหวัไทร 

0 0 149,000 158,000 -100 % 0       



  รายจ่ายจริง ประมาณการ       

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559       

      
ปรบัปรุง/ขยายเขตระบบประปาบา้นหนองนก
ไข ่หมูท่ี ่5 ต าบลหวัไทร 

99,870 0 0 0 0 % 0       

      
ปรบัปรุง/ขยายเขตระบบประปาบา้นอมิอญ  
หมูท่ี ่12 ต าบลหวัไทร 

97,500 0 0 0 0 % 0       

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 999,870 897,500 527,500 550,000     2,045,000       

รวมงบลงทุน 999,870 897,500 527,500 550,000     2,045,000       

รวมงานกจิการประปา 999,870 897,500 527,500 550,000     2,045,000       

รวมแผนงานการพาณิชย์ 999,870 897,500 527,500 550,000     2,045,000       

แผนงานงบกลาง                     

งบกลาง                     

  งบกลาง                     

  งบกลาง                     

    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม  45,482 33,604 49,877 60,000 20 % 72,000       

    เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 48,000 48,000 45,000 60,000 -16.67 % 50,000       

    ส ารองจา่ย 551,582 1,212,459.28 1,184,192 1,200,000 -83.33 % 200,000       

    รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 222,890 181,180 259,000 319,980 -0.03 % 319,880       

    
เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (กบท.) 

154,000 196,000 145,800 199,000 4.02 % 207,000       

รวมงบกลาง 1,021,954 1,671,243.28 1,683,869 1,838,980     848,880       

รวมงบกลาง 1,021,954 1,671,243.28 1,683,869 1,838,980     848,880       

รวมงบกลาง 1,021,954 1,671,243.28 1,683,869 1,838,980     848,880       

รวมแผนงานงบกลาง 1,021,954 1,671,243.28 1,683,869 1,838,980     848,880       
รวมทุกแผนงาน 

19,710,541.64 22,245,522.7 24,403,681.52 29,000,000     29,800,000       

 
 
 
 
 
 



 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     

องค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร 

อ าเภอ หวัไทร   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

        

                              
ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 29,800,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

  

 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  

 
งานบรหิารท ั่วไป รวม 7,584,120 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 5,177,520 บาท   

   
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท   

   
เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้กน่ายก อบต./รอง

นายก อบต. 
        

   
เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งใหแ้กน่ายก อบต.และรอง

นายก อบต. 
        

   
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษใหแ้กน่ายก อบต.และรอง

นายก อบต. 
        

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 86,400 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนใหแ้กเ่ลขานุการนายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบล 
        

   
เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 2,232,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชกิ

สภา และเลขานุการสภา อบต. 
        

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,260,800 บาท   

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,464,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล 
        

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 67,200 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน (เงนิอืน่นอกเหนือจากเงนิเดอืน
ต าแหน่งผูบ้รหิาร) และเงนิเพิม่ตา่งๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดใหแ้ก่
พนกังานสว่นต าบล 

        

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 151,200 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลต าแหน่ง

ผูบ้รหิาร 
        

   
คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 178,200 บาท   

        เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงคา่จา้งใหแ้กลู่กจา้งประจ า          

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 352,200 บาท   

        เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง         

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 48,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวและคา่ตอบแทนพเิศษ
ใหแ้กพ่นกังานจา้ง 
 
 

        



  
งบด าเนินงาน รวม 2,273,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 562,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 450,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่ตอบแทนในการปฏบิตัริาชการใหแ้กผู่แ้ทนชุมชนหรือ
ประชาคมหรือขา้ราชการหรือพนกังานสว่นต าบลหรือพนกังาน
สว่นทอ้งถิน่อืน่ๆ ทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้รว่มเป็นคณะกรรมการจดัซ้ือ
หรือจดัจา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง หรือผูค้วบคมุ
งาน รวมท ัง้ผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ๆ อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์การ
บรหิารสว่นต าบล 
- เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังานสว่น
ต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งเป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั
ประจ าปี) 

        

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า หรือผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบฯ 
        

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 72,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลหรือผูม้สีทิธเิบกิ

ตามระเบยีบฯ 
        

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 20,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานสว่น

ต าบล ลูกจา้งประจ า หรือผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบฯ 
        

   
คา่ใช้สอย รวม 1,044,000 บาท   

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 330,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่ถา่ยเอกสารและเขา้เลม่หนงัสอื 
- คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 
- คา่ใชจ้า่ยในการปกัผงัแนวเขตถนน ผงัเมอืง คา่เอกสารสทิธิ
ทีด่นิ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการรงัวดัอืน่ ๆ 
- คา่ซกัฟอกและคา่ระวางรถบรรทุก 
- คา่ประกนัภยัรถสว่นกลาง 
- คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา เพือ่จา่ยเป็น
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดทีีเ่ป็นประเด็นการ
ฟ้องรอ้ง เป็นเรือ่งเกีย่วกบัอ านาจหน้าทีแ่ละเกีย่วกบัองค์การ
บรหิารสว่นต าบล 
- คา่จา้งเหมาบรกิารดแูลรกัษาความปลอดภยัขององค์การบรหิาร
สว่นต าบล 
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) 
- คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ (คา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการ
อยา่งหนึ่งอยา่งใดซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลงตอ่
เตมิ ครุภณัฑ์และสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่รบัเหมาสบูน ้า คา่จา้งแบกหามสมัภาระ คา่
ออกของ คา่บรกิารก าจดัปลวก คา่จา้งผูแ้สดงแบบและคา่
ซอ่มแซมทรพัย์สนิ เป็นตน้) 

        

   
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 60,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคล คณะบคุคล ทีม่านิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยีย่มชม หรือทศันศกึษาดงูานองค์การบรหิารสว่น
ต าบล รวมท ัง้สถานทีต่า่งๆ ในความรบัผดิชอบขององค์การบรหิาร

        



สว่นต าบล 
- คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ตาม
กฎหมาย หรือตามระเบยีบ หรือหนงัสอืส ั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวา่งองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่กบัหน่วยงานราชการหรือรฐัวสิาหกจิ หรือเอกชน 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัรของพนกังานสว่นต าบล พนกังาน
จา้ง ลูกจา้งประจ า ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่น
ต าบล หรือผูม้สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่น
ทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ เป็นตน้ 

        

    
จดัการเลือกต ัง้สมาชกิสภาและผูบ้รหิารทอ้งถิน่ จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการเลือกต ัง้สมาชกิและผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ในสว่นทีอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่รบัผดิชอบ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกต ัง้ (กกต.)ก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา แทนต าแหน่งทีว่า่ง หรือกรณี กกต.ส ั่งใหม้กีารเลือกต ัง้
ใหม ่และกรณีอืน่ๆ)เชน่ คา่ตอบแทน คา่ใชส้อยและวสัดุ รายการ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ เป็นตน้ 

        

    
จดักจิกรรม 5 ส จ านวน 10,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม 5 ส เชน่ คา่วสัดุ

เชื้อเพลงิ  เป็นตน้ 
        

    
จดังานวนัส าคญัของทางราชการ จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานหรือเขา้รว่มกจิกรรมกบั อปท.
อืน่ หรือหน่วยงานราชการอืน่ หรือชุมชน หรือภาคเอกชน ในวนั
ส าคญัของทางราชการ เชน่ วนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัปิย
มหาราช เป็นตน้ 

        

    
จดัท าพวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลาส าหรบัพธิี
การตา่งๆ 

จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวง
มาลาส าหรบัพธิีการตา่งๆ ตามวาระและโอกาสทีจ่ าเป็นและ
เหมาะสม 

        

    
จดัสง่ประชาชนเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ จ านวน 40,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่ประชาชนเขา้รว่มกจิกรรม
ตา่ง ๆ ที ่อปท.อืน่ หรือหน่วยงานราชการอืน่ หรือภาคเอกชนจดั
ขึน้ ตามวาระและโอกาสทีจ่ าเป็นและเหมาะสม 

        

    
ปรบัภมูทิศัน์ทีท่ าการองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน 20,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัภมูทิศัน์ทีท่ าการองค์การบรหิาร

สว่นต าบล เชน่ คา่ปรบัแตง่พื้นที่ คา่พนัธุ์ไม้ เป็นตน้ 
        

    
ปรบัภมูทิศัน์หมูบ่า้น/ต าบล จ านวน 84,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมปรบัภมูทิศัน์หมูบ่า้น/
ต าบลตามวาระและโอกาสทีจ่ าเป็นและเหมาะสม เชน่ คา่จา้งเหมา
ปรบัแตง่ตน้ไม้ คา่ก าจดัวชัพืช คา่วสัดเุชื้อเพลงิ คา่จดัเล้ียงอาหาร
หรือเครือ่งดืม่รบัรอง เป็นตน้ 

        

    
ฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานใหก้บั
บคุลากร 

จ านวน 250,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพิม่

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานใหก้บัพนกังานสว่น
        



ต าบล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง ผูบ้รหิารและสมาชกิสภา
องค์การบรหิารสว่นต าบล เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่
พาหนะ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่ทีพ่กั เป็นตน้ 

    
สนบัสนุนการเลือกต ัง้ในระดบัตา่งๆ จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์ รณรงค์ หรือการให้
ขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนใหท้ราบถงึสทิธแิละหน้าทีแ่ละการมี
สว่นรว่มทางการเมอืง ในการเลือกต ัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร และหรือสมาชกิวุฒสิภา หรือการเลือกต ัง้ของ อปท.
ตามที ่กกต.ก าหนด ตามความเหมาะสม 

        

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 100,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซอ่มแซมทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบล เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิ

        

   
คา่วสัด ุ รวม 322,000 บาท   

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 127,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหรือจดัจา้งใหไ้ดม้าสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ  ที่
จ าเป็นตอ้งใชป้ฏบิตังิานภายใน
ส านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา แฟ้ม สิง่พมิพ์ตา่งๆ เครือ่งดืม่
รบัรอง ฯลฯ 

        

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 

        

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชต้า่ง ๆ ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใช้

กบังานบา้นงานครวั เชน่ ไมก้วาด แปรงขดัพ้ืน น ้ายาขดัพ้ืน ฯลฯ 
        

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและ
ขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล์ น ้ามนัเบรก หมอ้
น ้ารถยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ 

        

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 80,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ใชใ้นการปฏบิตังิาน
ขององค์การบรหิารสว่นต าบล เชน่ น ้ามนัดเีซล น ้ามนั
เบนซนิ น ้ามนัจารบี น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ 

        

   
วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน่ ปุ๋ ยอนิทรีย์หรือ

ปุ๋ ยเคมี วสัดเุพาะช า ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ ฯลฯ 
        

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีน

โปสเตอร์ พูก่นั สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เทปบนัทกึเสยีงหรือภาพ ฯลฯ 
        

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึ
ขอ้มลู เมมโมรีช่ปิ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบ
ตา่ง ๆ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไม่
เกนิ 20,000 บาท ฯลฯ 

        

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 345,000 บาท   

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 280,000 บาท   

      

  เพือ่ใชเ้ป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่น
ต าบล หรืออาคาร สถานทีต่า่งๆ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ
องค์การบรหิารสว่นต าบล 

        

   
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 10,000 บาท   



      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่น
ต าบล หรืออาคาร สถานทีต่า่ง ๆ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ
องค์การบรหิารสว่นต าบล 

        

   
คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่ซ้ือดวงตราไปรษณียากร คา่เชา่ตู้

ไปรษณีย์ ฯลฯ 
        

   
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 35,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เทเลกซ์ คา่วทิยุตดิตามตวั คา่วทิยุสือ่สาร คา่สือ่สาร
ผา่นดาวเทียม คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัระบบอนิเตอร์เน็ต และคา่สือ่สาร
อืน่ๆ และใหห้มายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารที่
เกดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร 

        

  
งบลงทุน รวม 49,000 บาท   

   
คา่ครุภณัฑ ์ รวม 49,000 บาท   

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน         

    
จดัหาเครือ่งปรบัอากาศ จ านวน 33,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น ชนิด
แขวน มรีะบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บทีี
ยู จ านวน 1 เครือ่ง  (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ฉบบัเดอืน
มนีาคม 2558) รายละเอยีดดงัน้ี 
1. ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้ 
2. ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  และ
ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 
3. ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด ท ัง้หน่วย
สง่ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดยีวกนั 
4. มรีะบบฟอกอากาศ สามารถดกัจบัอนุภาคฝุ่ นละออง และ
สามารถถอดลา้งท าความสะอาดได้ 
5. มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การตดิต ัง้แบบแยกสว่น ประกอบดว้ย
อปุกรณ์ ดงัน้ี (1) สวติซ์ 1 ตวั ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวน
ยาว 5 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 เมตร 

        

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์         

    
จดัหาเครือ่งคอมพวิเตอร์ จ านวน 16,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบัส านกังาน *(จอ
ขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 เครือ่ง  (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ณ วนัที ่18 กุมภาพนัธ์ 2558)  โดยมคีณุลกัษณะ
พื้นฐาน ดงัน้ี 
1. มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกน
หลกั (2 Core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน้่อยกวา่
3.0 GHz หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย 
2. มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่ มขีนาด
ไมน้่อยกวา่ 4 GB 
3. มหีน่วยจดัเก็บ
ขอ้มลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกวา่ 100 GB จ านวน 1 หน่วย 
4. ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย 
5. มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
6. มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
7. มจีอภาพแบบ LCD หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย

        



กวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
"ท ัง้น้ีจะด าเนินการจดัหาไดก็้ตอ่เมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิาก
คณะกรรมการการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย จงัหวดันครศรีธรรมราช" 

  
งบรายจ่ายอืน่ รวม 30,000 บาท   

   
รายจ่ายอืน่ รวม 30,000 บาท   

   
รายจา่ยอืน่ จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รกึษาซึง่เป็นหน่วยงานหรือสถาบนัภายนอก
ทีเ่ป็นกลางมาด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารของ
องค์การบรหิารสว่นต าบล 

        

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 54,600 บาท   

   
เงนิอุดหนุน รวม 54,600 บาท   

   
เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กเ่ทศบาลต าบลเกาะเพชรในการ
ด าเนินการตามโครงการปรบัปรุงและพฒันาศนูย์รวมขอ้มลูขา่สาร
การซ้ือหรือการจา้งของ อปท.อ าเภอหวัไทร 

        

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 44,600 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กท่ีท่ าการปกครองอ าเภอหวั
ไทร รายละเอยีดดงัน้ี 
1. โครงการใตร้ม่พระบารมี 119 ปี ของดเีมอืงหวัไทร เป็น
เงนิ 30,000 บาท 
2. โครงการจดังานเฉลมิพระเกียรติ "12 สงิหา
พระบรมราชนีินาถ"  เป็นเงนิ 1,200 บาท 
3. โครงการจดังานพระราชพธิีวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  "5 ธนัวา
มหาราช" เป็นเงนิ 11,000 บาท 
4. โครงการจดังานวนัปิยมหาราช เป็นเงนิ 2,400 บาท 

        

 
 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

รวม 513,500 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 262,500 บาท   

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 262,500 บาท   

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 262,500 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล 
        

  
งบด าเนินงาน รวม 251,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 61,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 15,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนในการปฏบิตัริาชการใหแ้กผู่จ้ดัเก็บ หรือ
ผูบ้นัทกึขอ้มลูตา่งๆ ทีม่คีวามจ าเป็นส าหรบัการวางแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ รวมท ัง้ผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ๆ อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์การ
บรหิารสว่นต าบล 

        

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล หรือผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบฯ 
        

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลผูม้สีทิธเิบกิตาม

ระเบยีบฯ 
        

   
คา่ใช้สอย รวม 170,000 บาท   

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 40,000 บาท   

        เพือ่จา่ยเป็น         



- คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ 
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) 
- คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ (คา่จา้งเหมาบรกิาร ใหผู้ร้บัจา้งท าการ
อยา่งหนึ่งอยา่งใดซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่
เตมิ ครุภณัฑ์และสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของผูร้บัจา้งเชน่ คา่จา้งเหมาสบูน ้า คา่จา้งแบกหามสมัภาระ คา่
ออกของ เป็นตน้) 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกอาณาจกัรของพนกังานสว่นต าบล เชน่ คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิาร จอดรถ ณ ทา่อากาศ
ยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ เป็น
ตน้ 

        

    
จดัท าขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี/เพิม่เตมิ เชน่ คา่ถา่ยเอกสารและเขา้เลม่ฯ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

        

    
จดัท าแผนการด าเนินงาน จ านวน 10,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าแผนการด าเนินงาน เชน่ คา่

ถา่ยเอกสารและเขา้เลม่ฯ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 
        

    
จดัท าแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน 70,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่น
ต าบล เชน่ คา่จดัเวทีประชาคมหมูบ่า้น/ต าบล คา่ถา่ยเอกสารและ
เขา้เลม่ฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

        

    
ตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา
องค์การบรหิารสว่นต าบล เชน่ คา่จา้งส ารวจความพงึพอใจ คา่
ถา่ยเอกสารและเขา้เลม่ฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

        

    
สนบัสนุนการขบัเคลือ่นแผนชุมชนสูก่ารพฒันาทอ้งถิน่ จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมสง่เสรมิ สนบัสนุน
กระบวนการจดัท า ทบทวน ปรบัปรุง แผนชุมชนระดบัหมูบ่า้น
และต าบล และสนบัสนุนการขบัเคลือ่นแผนชุมชนแบบบรูณา
การ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลง
วนัที ่12 มนีาคม 2553 

        

   
คา่วสัด ุ รวม 20,000 บาท   

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท   

 
 
งานบรหิารงานคลงั 

รวม 2,093,000 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 1,592,000 บาท   

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,592,000 บาท   

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,080,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล 
        

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลต าแหน่ง

ผูบ้รหิาร 
        



   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 405,000 บาท   

        เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง         

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 65,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวและคา่ตอบแทนพเิศษ

ใหแ้กพ่นกังานจา้ง 
        

  
งบด าเนินงาน รวม 501,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 76,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนในการปฏบิตัริาชการใหแ้กผู่ป้ฏบิตัิ

ราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์การบรหิารสว่นต าบล 
        

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล หรือผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบฯ 
        

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลผูม้สีทิธเิบกิตาม

ระเบยีบฯ 
        

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 15,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานสว่น

ต าบล หรือผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบฯ 
        

   
คา่ใช้สอย รวม 310,000 บาท   

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 80,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) 
- คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ (คา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการ
อยา่งหนึ่งอยา่งใดซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่
เตมิ ครุภณัฑ์ หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใด และอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่จา้งแบกสมัภาระ คา่ออกของ คา่บรกิารก าจดั
ปลวก คา่จา้งผูแ้สดงแบบและคา่ซอ่มแซมทรพัย์สนิ  เป็นตน้) 

        

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัรของพนกังานสว่นต าบลและพนกังาน
จา้ง เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่ธรรมเนียม
ในการใชส้นามบนิ เป็นตน้ 

        

    
บรกิารจดัเก็บภาษีเคลือ่นที่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการออกใหบ้รกิารจดัเก็บภาษี
เคลือ่นที ่เชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 

        

    
ประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการช าระภาษี จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการช าระ
ภาษี (อบต.จดัเก็บเอง)เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เอกสาร
เผยแพร ่เป็นตน้ 

        

    
ปรบัปรุงทบทวนแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ จ านวน 120,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุง/ทบทวนแผนทีภ่าษีและ
ทะเบยีนทรพัย์สนิ เชน่ คา่จา้งเหมาผูป้ฏบิตังิาน คา่วสัดุ
อปุกรณ์ เป็นตน้ 

        



   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซอ่มแซมทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองคลงัองค์การบรหิารสว่นต าบล  เพือ่ใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกต ิ

        

   
คา่วสัด ุ รวม 100,000 บาท   

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 40,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใช้
ปฏบิตังิานภายในส านกังาน เชน่ แฟ้ม สมดุบญัชี แบบ
พมิพ์ กระดาษ ปากกา ดนิสอ ฯลฯ 

        

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและ

ขนสง่ เชน่ แบตเตอร์รี ่ยางใน ยางนอก สายไมล์ หวัเทียน เป็นตน้ 
        

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ทีใ่ชใ้นการปฏบิตัริาชการ

ขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
        

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึ
ขอ้มลู เมมโมรีช่ปิ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบ
ตา่ง ๆ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไม่
เกนิ 20,000 บาท ฯลฯ 

        

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท   

   
คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 15,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตรา

ไปรษณียากร คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ 
        

 
 
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  

 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม 420,000 บาท   

  
งบด าเนินงาน รวม 420,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 50,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กส่มาชกิ อปพร.ทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้
จากผูอ้ านวยการศนูย์ อปพร.อบต.ใหป้ฏบิตัภิารกจิตามอ านาจ
หน้าทีข่ององค์การบรหิารสว่นต าบล 

        

   
คา่ใช้สอย รวม 270,000 บาท   

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) 
- คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ (คา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการ
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่
เตมิ ครุภณัฑ์และสิง่กอ่สรา้งอยา่งใด และอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่รบัเหมาสบูน ้า คา่แบกหามสมัภาระคา่ออก
ของ คา่บรกิารก าจดัปลวก (เป็นตน้) 

        

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท   



      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัรของสมาชกิ อปพร.ทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก
ผูอ้ านวยการศนูย์ อปพร.ใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ เป็นตน้ 

        

    
ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลส าคญั จ านวน 60,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนในชว่งเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปี
ใหม ่เป็นตน้ 

        

    
ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชกิ อปพร. จ านวน 100,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมสมาชกิ อปพร.เชน่ คา่ตอบแทน
วทิยากร คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ เป็นตน้ 
- คา่ใชจ้า่ยในการฝึกเตรียมความพรอ้มและซกัซอ้มแผนปฏบิตัิ
การป้องกนัฝ่ายพลเรือนใหก้บัสมาชกิ อปพร.เชน่ คา่ตอบแทน
วทิยากร คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุ เป็นตน้ 

        

   
คา่วสัด ุ รวม 100,000 บาท   

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและ
ขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลบัลูกปืน น ้ามนั
เบรก หมอ้น ้ารถยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ เข็มขดั
นิรภยั เป็นตน้ 

        

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 40,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิตังิานขององค์การบรหิารสว่นต าบล เชน่ น ้ามนัดเีซล น ้ามนั
เบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัจารบี ฯลฯ 

        

   
วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 40,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งแตง่กายอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือน (อปพร.)เชน่ ชุดปฏบิตักิาร เสือ้ก ัก๊สะทอ้นแสง เป็นตน้ 
        

   
วสัดอุืน่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดตุา่งๆ ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะและประเภทตาม
ระเบยีบวธิีการงบประมาณ เชน่ นกหวีดพรอ้มสาย กระบองไฟ
กระพรบิ สายเข็มขดัสนาม เป็นตน้ 

        

 
 

แผนงานการศกึษา 
  

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 360,000 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 275,000 บาท   

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 275,000 บาท   

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 275,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล 
        

  
งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 10,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล หรือผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบ 
        

   
คา่ใช้สอย รวม 65,000 บาท   

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 50,000 บาท   

        เพือ่จา่ยเป็น         



- คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) 
- คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ (คา่จา้งเหมาบรหิารใหผู้ร้บัจา้งท าการ
อยา่งอยา่งใดซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ ครุภณัฑ์
และสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบของผู้
รบัจา้ง เชน่ คา่จา้งแบกหามสมัภาระ คา่ออกของ เป็นตน้) 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัรของพนกังานสว่นต าบล เชน่ คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ เป็นตน้ 

        

   
คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท   

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึ
ขอ้มลู เมมโมรีช่ปิ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบ
ตา่ง ๆ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไม่
เกนิ 20,000 บาท ฯลฯ 

        

 
 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 

รวม 4,102,000 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 50,000 บาท   

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 50,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบเงนิเดอืน/คา่จา้งรายเดอืนของผูด้แูล
เด็ก และผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก ในสว่นทีเ่กนิจากการจดัสรรเงนิ
อดุหนุนเฉพาะกจิ 

        

  
งบด าเนินงาน รวม 1,742,600 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 5,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กค่รู

ผูด้แูลเด็ก พนกังานจา้งหรือผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบ 
        

   
คา่ใช้สอย รวม 817,600 บาท   

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ 
- คา่ถา่ยเอกสารและเขา้เลม่หนงัสอืหรือสือ่การสอนตา่ง ๆ 
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) 
- คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ (คา่จา้งเหมาบรกิาร ใหผู้ร้บัจา้งท าการ
อยา่งหนึ่งอยา่งใด ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่
เตมิ ครุภณัฑ์และสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่จา้งแบกหามสมัภาระ คา่ออกของ คา่บรกิาร
ก าจดัปลวก เป็นตน้) 

        

   
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 10,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคล คณะบคุคล ทีม่านิเทศ

งาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชมศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
        

   
         



รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัรของพนกังานสว่นต าบล และพนกังาน
จา้ง หรือผูม้สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบ เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั  เป็นตน้ 

        

    
จดักจิกรรมเขา้คา่ยภาษาองักฤษ จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมเขา้คา่ย
ภาษาองักฤษ เชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่ตอบแทน
วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ทีจ่ าเป็น เป็นตน้ 

        

    
จดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 150,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัเด็ก
แหง่ชาต ิประจ าปี 2559 ส าหรบัเด็กและเยาวชน เชน่ คา่เชา่เวที
ในการแสดง คา่ของรางวลั คา่วสัดอุปุกรณ์ทีจ่ าเป็น เป็นตน้ 

        

    
จดักจิกรรมสง่เสรมิความรูสู้โ่อกาสทางการศกึษา จ านวน 100,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมสง่เสรมิความรูสู้โ่อกาส
ทางการศกึษา ประจ าปี 2559 เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัดุ
อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น เป็นตน้ 

        

    
จดักจิกรรมอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมพื้นบา้นและภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
(การแกะรูปหนงัตะลุง) 

จ านวน 60,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม
พื้นบา้นและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ (การแกะรูปหนงั
ตะลุง) ประจ าปี 2559 ส าหรบัเด็กและเยาวชน  เชน่ คา่อาหาร
และเครือ่งดืม่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ทีจ่ าเป็น เป็น
ตน้ 

        

    
สนบัสนุน/สง่เสรมิการจดักจิกรรมของเด็กและเยาวชน จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมตา่ง ๆ ของเด็กและ
เยาวชน เชน่ คา่ของขวญั คา่วสัดุ คา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ ฯลฯ เน่ืองในโอกาสทีจ่ าเป็นและเหมาะสม อาทเิชน่ วนั
พอ่แหง่ชาต ิวนัแมแ่หง่ชาต ิวนัส าคญัทางประเพณีทอ้งถิน่ เป็น
ตน้ 

        

    
สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารการศกึษา จ านวน 377,600 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา ต ัง้ไว้ 377,600 บาท แยกออกเป็น 
1) คา่อาหารกลางวนั ต ัง้ไว้ 369,600 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร
กลางวนัใหก้บัเด็กนกัเรียนระดบัเด็กเล็กในสงักดัศนูย์พฒันาเด็ก
เล็กฯ ที ่อปท.จดัต ัง้เอง และศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ ทีไ่ดร้บัการถา่ย
โอน  ตามหลกัเกณฑ์ทีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จดัสรร 
2) คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา ต ัง้
ไว้ 8,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครู/ครูผูด้แูล
เด็ก/ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็กของศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ ที ่อปท.จดัต ัง้
เอง และศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ ทีไ่ดร้บัการถา่ยโอน  ตามหลกัเกณฑ์
ทีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จดัสรร 
ท ัง้น้ีจะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ 

        

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซอ่มแซมทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองคลงัองค์การบรหิารสว่นต าบล  เพือ่ใหส้ามารถ
ใชง้านไดต้ามปกต ิ

        

   
คา่วสัด ุ รวม 920,000 บาท   

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 10,000 บาท   



      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใช้
ปฏบิตังิาน เชน่ แฟ้ม สมดุบญัชี แบบ
พมิพ์ กระดาษ ปากกา ดนิสอ ฯลฯ 

        

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชต้า่ง ๆ ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใช้

กบังานบา้นงานครวั เชน่ ไมก้วาด แปรงขดัพ้ืน น ้ายาขดัพ้ืน ฯลฯ 
        

   
คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 900,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม)ส าหรบัเด็กนกัเรียนระดบั
เด็กเล็ก ระดบัอนุบาล และระดบัประถมศกึษา (ป.1-ป.6)ในสงักดั
ศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ ที ่อปท.จดัต ัง้เอง ศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ ที่
ไดร้บัการถา่ยโอน และโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาข ัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลกัเกณฑ์ทีก่รมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่จดัสรร ท ัง้น้ีจะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรร
จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

        

  
งบลงทุน รวม 664,400 บาท   

   
คา่ครุภณัฑ ์ รวม 30,000 บาท   

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน         

    
จดัหาโตะ๊และเกา้อี ้ จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊และเกา้อีส้ าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัหวั
ล าภู จ านวน 4 ชุด (เป็นราคาซ้ือตามทอ้งตลาดใน
ปจัจุบนั เน่ืองจากครุภณัฑ์ทีจ่ดัซ้ือไมม่ใีนบญัชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) โดยมคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
1) โตะ๊ไม้ ขนาด 120x60x50 ซม. จ านวน 4 ตวั 
2) เกา้อี ้ขนาด 35x32x57 ซม. จ านวน 24 ตวั 

        

   
คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 634,400 บาท   

   
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค         

    
กอ่สรา้งร ัว้พรอ้มประตทูางเขา้ศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัหวัล าภู จ านวน 515,500 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งร ัว้พรอ้มประตทูางเขา้อาคารศนูย์พฒันา
เด็กเล็กหวัล าภ ูโดยคา่กอ่สรา้งร ัว้พรอ้มประตทูางเขา้อาคารศนูย์
พฒันาเด็กเล็กหวัล าภู ความยาว 163 เมตร รายละเอยีดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลหวั
ไทร เลขที ่13/2559 (โครงการตามแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที ่42) 

        

    
กอ่สรา้งเสาธงศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัหวัล าภู จ านวน 15,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเสาธงศนูย์พฒันาเด็กเล็กหวัล าภู โดยคา่
กอ่สรา้งเสาธง ขนาดสงู 8 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน
องค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร เลขที ่14/2559 (โครงการตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที ่42) 

        

    
ตอ่เตมิศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัหวัล าภู จ านวน 103,900 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอ่เตมิโครงหลงัคาศนูย์พฒันาเด็กเล็กหวัล าภู โดย
ตอ่เตมิโครงหลงัคาเหล็กมงุดว้ยเมทลัซีลสแีดงเชือ่มตอ่ระหวา่ง
อาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็กหวัล าภู รายละเอยีดตามแบบแปลน
องค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร เลขที ่4/2559 (โครงการตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที ่42) 

        

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 1,645,000 บาท   

   
เงนิอุดหนุน รวม 1,645,000 บาท   

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 1,645,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
1) เงนิอดุหนุนการจดัการศกึษาเด็กกอ่นวยัเรียนใหแ้กโ่รงเรียน
บา้นศาลาแกว้ ต ัง้ไว้ 109,680 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
สนบัสนุนคา่จา้งส าหรบัผูด้แูลเด็ก จ านวน 1 อตัรา (เป็น

        



เวลา 12 เดอืน) 
2) เงนิอดุหนุนคา่อาหารกลางวนั ต ัง้ไว้ 1,535,320 บาท เพือ่จา่ย
เป็นคา่อาหารกลางวนัส าหรบัเด็กนกัเรียนระดบัอนุบาล และ
ระดบัประถมศกึษา (ป.1-ป.6)โรงเรียนในสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลกัเกณฑ์ทีก่รม
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จดัสรร  
ท ัง้น้ีจะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ 

 
 
งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั 

รวม 120,000 บาท   

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท   

   
คา่วสัด ุ รวม 120,000 บาท   

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 120,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหรือจดัจา้งใหไ้ดม้าซึง่สิง่พมิพ์
ตา่งๆ ดงัตอ่ไปน้ี 
- คา่จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ใหแ้กศ่นูย์ขอ้มลูขา่วสารขององค์การ
บรหิารสว่นต าบล  
- คา่จดัจา้งท าวารสารองค์การบรหิารสว่นต าบล (จ านวนเลม่/
ฉบบั และระยะเวลาตามความเหมาะสม) 

        

 
แผนงานสาธารณสุข 

  

 
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 170,000 บาท   

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 10,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนในการปฏบิตัริาชการใหแ้กผู่ฉี้ดวคัซีน
ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ รวมท ัง้ผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ ๆ อนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์การบรหิารสว่นต าบล 

        

   
คา่ใช้สอย รวม 30,000 บาท   

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 30,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาฉีดพน่หมอกควนัก าจดัยุงลายในเขตพื้นที่

องค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร 
        

   
คา่วสัด ุ รวม 40,000 บาท   

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่เพือ่ใชใ้นการฉีด
พน่หมอกควนั ก าจดัยุงลาย เชน่ น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเบนซนิ เป็น
ตน้ 

        

   
วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีจ่ าเป็นตอ้ง
ใชใ้นการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับา้ โรค
ไขเ้ลือดออก และโรคตดิตอ่อืน่ ๆ เชน่ เวชภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ (รวม
ก ามะถนั กรดดา่ง)น ้ายาตา่งๆ เป็นตน้ 

        

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 90,000 บาท   

   
เงนิอุดหนุน รวม 90,000 บาท   

   
เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 90,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กศ่นูย์สาธารณสขุมลูฐานประจ า
หมูบ่า้น ส าหรบัคา่ด าเนินงานสาธารณสขุพ้ืนฐานในพื้นทีห่มูบ่า้น
ในเขตพื้นทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร โดยถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 ลง
วนัที ่8 มกราคม 2553 

        



แผนงานสงัคมสงเคราะห์   

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 334,500 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 253,500 บาท   

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 253,500 บาท   

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 253,500 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล 
        

  
งบด าเนินงาน รวม 81,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 41,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      

  คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เพือ่จา่ยเป็น
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังานสว่น
ต าบล หรือผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบฯ 

        

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล หรือผูม้สีทิธเิบกิ

ตามระเบยีบฯ 
        

   
คา่ใช้สอย รวม 30,000 บาท   

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) 
- คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ (คา่จา้งเหมาบรหิารใหผู้ร้บัจา้งท าการ
อยา่งอยา่งใดซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ ครุภณัฑ์
และสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบของผู้
รบัจา้ง เชน่ คา่จา้งแบกหามสมัภาระ คา่ออกของ เป็นตน้) 

        

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร และนอกอาณาจกัรของพนกังานสว่นต าบล เชน่ คา่
เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ เป็นตน้ 

        

   
คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท   

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึ
ขอ้มลู เมมโมรีช่ปิ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบ
ตา่ง ๆ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดไม่
เกนิ 20,000 บาท ฯลฯ 

        

 
 
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 

รวม 120,000 บาท   

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 10,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนในการปฏบิตัริาชการใหแ้กอ่าสาสมคัร
ดแูลสขุภาพคนพกิาร ผูส้งูอายุผูป่้วยเอดส์ รวมท ัง้ผูป้ฏบิตัริาชการ
อืน่ๆ อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์การบรหิารสว่นต าบล 

        

   
คา่ใช้สอย รวม 110,000 บาท   



   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกอาณาจกัรของอาสาสมคัรดแูลสขุภาพคน
พกิาร ผูส้งูอายุ และผูป่้วยเอดส์ เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ เป็นตน้ 

        

    
จดักจิกรรมชมรมผูส้งูอายุ จ านวน 100,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมของชมรมผูส้งูอายุในเขต
พื้นทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร เชน่ คา่พาหนะ คา่
จดัเตรียมสถานที ่คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ เป็นตน้ 

        

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
  

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 1,515,000 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 1,125,000 บาท   

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,125,000 บาท   

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 963,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล 
        

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลต าแหน่ง

ผูบ้รหิาร 
        

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท   

        เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง         

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวและคา่ตอบแทนพเิศษ

ใหแ้กพ่นกังานจา้ง 
        

  
งบด าเนินงาน รวม 390,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 130,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนในการปฏบิตัริาชการใหแ้กผู่แ้ทนชุมชน
หรือประชาคมหรือขา้ราชการหรือพนกังานสว่นต าบลหรือ
พนกังานสว่นทอ้งถิน่อืน่ ทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้รว่มเป็น
คณะกรรมการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง ผู้
ควบคมุงาน รวมท ัง้ผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ๆ อนัเป็นประโยชน์แก่
องค์การบรหิารสว่นต าบล 

        

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล หรือผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบฯ 
        

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 60,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลหรือผูม้สีทิธเิบกิ

ตามระเบยีบฯ 
        

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานสว่น

ต าบล หรือผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบฯ 
        

   
คา่ใช้สอย รวม 165,000 บาท   

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 100,000 บาท   



      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ 
- คา่จา้งเหมาคนงานท ั่วไป 
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ เชน่ การจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ขา่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ หรือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆ  
- คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ (คา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการ
อยา่งหนึ่งอยา่งใดซึง่มใิช่ เป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่
เตมิ ครุภณัฑ์ หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่จา้งเหมาสบูน ้า คา่จา้งแบกสมัภาระ คา่ออก
ของ คา่บรกิารก าจดัปลวก คา่จา้งผูแ้สดงแบบและคา่ซอ่มแซม
ทรพัย์สนิ เป็นตน้) 

        

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 35,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัรของพนกังานสว่นต าบล เชน่ คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่ธรรมเนียมในการใช้
สนามบนิ เป็นตน้ 

        

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซอ่มแซมทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบล เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิ

        

   
คา่วสัด ุ รวม 95,000 บาท   

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 25,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการ
ปฏบิตังิานภายใน
ส านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ แฟ้ม เป็นตน้ 

        

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 30,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์กอ่สรา้งตา่งๆ เชน่ ไม ้ทอ่ระบาย

น ้า ปนูขาว สงักะสี กระเบือ้ง ฯลฯ 
        

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและ

ขนสง่ เชน่ แบตเตอร์รี ่ยางใน สายไมล์ หวัเทียน เป็นตน้ 
        

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท   

      
  เพือ่เป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ทีใ่ชใ้นการปฏบิตัิ

กจิการขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
        

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีน

โปสเตอร์ พูก่นั สี รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้าการลา้งอดั/ขยาย ฯลฯ 
        

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 25,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึ
ขอ้มลู เมมโมรีช่ปิ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบ
ตา่ง ๆ โปรแกรมคอมพวิเตอร์หรือซอฟแวร์ทีม่รีาคาตอ่หน่วยหรือ
ตอ่ชุดไมเ่กนิ 20,000 บาท ฯลฯ 

        

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 6,538,000 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 154,000 บาท   

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 154,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 130,000 บาท   

        เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง         

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 24,000 บาท   



      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวและคา่ตอบแทนพเิศษ

ใหแ้กพ่นกังานจา้ง 
        

  
งบด าเนินงาน รวม 1,535,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 5,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานจา้งหรือผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบฯ 
        

   
คา่ใช้สอย รวม 460,000 บาท   

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 350,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 
- คา่จา้งเหมาจดัท าป้ายจราจร ป้ายชือ่ถนนหรือซอยตา่งๆ  
- คา่จา้งเหมาถาง/ขดุ หรือตดัแตง่ตน้ไม้ ก าจดัวชัพืช รมิถนนสาย
หลกัหรือสายรองตามความเหมาะสม 
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ เชน่ การจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ขา่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ หรือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆ  
- คา่จา้งเหมาบรกิารผูด้แูล บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะและระบบไฟฟ้าขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
- คา่จา้งเหมาขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าถนน/
สาธารณะ เชน่ คา่ขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต ่า คา่ขยายเขตพาด
สายไฟฟ้าถนน คา่ตรวจสอบ ควบคมุงานในการตดิต ัง้โคมไฟ
ถนน คา่ธรรมเนียมเชือ่มสายเขา้มเิตอร์ เป็นตน้ 
- คา่จา้งเหมาเดนิสายและตดิต ัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า
เพิม่เตมิ คา่ธรรมเนียม รวมถงึการปรบัปรุงระบบไฟฟ้า การเพิม่
ก าลงัไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การตดิต ัง้ไฟฟ้าสาธารณะ การ
บ ารุงรกัษา หรือซอ่มแซมระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ 
- คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ (คา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการ
อยา่งหนึ่งอยา่งใดซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่
เตมิ ครุภณัฑ์ หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่จา้งเหมาสบูน ้า คา่จา้งแบกสมัภาระ คา่ออก
ของ คา่บรกิารก าจดัปลวก คา่จา้งผูแ้สดงแบบและคา่ซอ่มแซม
ทรพัย์สนิ เป็นตน้) 

        

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัรของพนกังานจา้ง เชน่ คา่เบีย้เล้ียง
เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั เป็นตน้ 

        

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 100,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซอ่มแซมทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นต าบล เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปก 

        

   
คา่วสัด ุ รวม 1,070,000 บาท   

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 200,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้า เชน่ เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้าถนน/
สาธารณะพรอ้มขาหรือกา้น เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดั
แรงดนัไฟฟ้า ฯลฯ 

        

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 800,000 บาท   

        เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดกุอ่สรา้งส าหรบัใชใ้นการ         



ซอ่มแซม บ ารุงรกัษาทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ
องค์การบรหิารสว่นต าบลใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิ เชน่ หนิ ปนูซีเมนต์ ทราย ลูกรงั หนิคลุก ทอ่ระบาย
น ้า ดนิถม ยางมะตอยส าเร็จรูป ฯลฯ 

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและ
ขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลบัลูกปืน น ้ามนั
เบรก หมอ้น ้ารถยนต์ เป็นตน้ 

        

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 60,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิตังิานขององค์การบรหิารสว่นต าบล เชน่ น ้ามนัดเีซล น ้ามนั
เบนซนิ น ้ามนัเครือ่ง น ้ามนัจารบี ฯลฯ 

        

  
งบลงทุน รวม 4,849,000 บาท   

   
คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 4,849,000 บาท   

   
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค         

    
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยบางแค 5 (ศาลาอเนกประสงค์ 
หมูท่ี ่1 ต.หวัไทร) 

จ านวน 471,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยบาง
แค 5 (ศาลาอเนกประสงค์หมูท่ี่ 1 ต.หวัไทร) โดยแยก
ออกเป็น 2 ชว่ง ดงัน้ี 
ถนนชว่งที ่1 ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 163 เมตร หรือมพีื้นทีใ่ชส้อยไมน้่อยกวา่ 652 ตาราง
เมตร ไหลท่างลูกรงั อ.ปากพะยูน  ขา้งละ 0.50 เมตร หรือ ตาม
สภาพพ้ืนที ่
ถนนชว่งที ่2 ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ
ยาว 60 เมตร หรือมพีื้นทีใ่ชส้อยไมน้่อยกวา่ 180 ตาราง
เมตร ไหลท่างลูกรงั อ.ปากพะยูน  ขา้งละ 0.50 เมตร หรือ ตาม
สภาพพ้ืนที ่รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบล
หวัไทร เลขที ่1/2559 (โครงการตามแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที ่76) 

        

    
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอยแสนสขุ หมูท่ี ่10 ต.หวัไทร จ านวน 695,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอยแสน
สขุ หมูท่ี ่10 ต.หวัไทร ผวิจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 300 เมตร หรือมี
พื้นทีใ่ชส้อยไมน้่อยกวา่ 1,200 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงั อ.ปาก
พะยูน ขา้งละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที ่รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลหวั
ไทร เลขที ่10/2559 (โครงการตามแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที ่78) 

        

    
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายทา่เสาร์-บา้นหน าหยอม หมูท่ี ่6 
ต. หวัไทร 

จ านวน 677,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายทา่เสาร์-บา้น
หน าหยอม หมูท่ี ่6 ต. หวัไทร ผวิจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 300 เมตร หรือมี
พื้นทีใ่ชส้อยไมน้่อยกวา่ 1,200 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงั อ.ปาก
พะยูน ขา้งละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที ่รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลหวั
ไทร เลขที ่6/2559 (โครงการตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้าที ่77) 
 
 
 

        



 
   

กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายในอา่ว-ประตนู ้า หมูท่ี ่3 ต.หวั
ไทร 

จ านวน 677,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายในอา่ว-
ประตนู ้า หมูท่ี ่3 ต.หวัไทร ผวิจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 290 เมตร หรือมี
พื้นทีใ่ชส้อยไมน้่อยกวา่ 1,160 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงั อ.ปาก
พะยูน ขา้งละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที ่ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลหวั
ไทร เลขที ่3/2559 (โครงการตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-
1561 หน้าที ่76) 

        

    
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นล าคลองออก หมูท่ี ่7 ต. หวั
ไทร 

จ านวน 677,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นล าคลอง
ออก หมูท่ี ่7 ต. หวัไทร ผวิจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 300 เมตร หรือมี
พื้นทีใ่ชส้อยไมน้่อยกวา่ 1,200 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงั อ.ปาก
พะยูน ขา้งละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที ่รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลหวั
ไทร เลขที ่7/2559 (โครงการตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้าที ่77) 

        

    
กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายแพรกเมอืง-ในอา่ว-บางขรมิ 
ตอน 2 หมูท่ี ่2 ต.หวัไทร 

จ านวน 720,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายแพรกเมอืง-
ในอา่ว-บางขรมิ หมูท่ี ่2 ต.หวัไทร ผวิจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 280 เมตร หรือมี
พื้นทีใ่ชส้อยไมน้่อยกวา่ 1,120 ตารางเมตร ไหลท่างลูกรงั อ.ปาก
พะยูน ขา้งละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนที ่รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลหวั
ไทร เลขที ่2/2559 (โครงการตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้าที ่76) 

        

    
ปรบัปรุงถนนสายเมจกิ - ศนูย์ราชการใหม ่หมูท่ี ่11 ต.หวัไทร จ านวน 565,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงถนนสายเมจกิ-ศนูย์ราชการใหม่ หมู่
ที ่11 ต.หวัไทร ผวิจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ความ
ยาว 2600 เมตร โดยใชลู้กรงั อ.ปากพะยูน ปรบัปรุงผวิจราจร
หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร พรอ้มเกรดบดอดัตลอดสาย รายละเอยีด
ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลหวั
ไทร เลขที ่11/2559 (โครงการตามแผนพฒันาสาม
ปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที ่67) 

        

    
ปรบัปรุงถนนสายหน าหยอม - บางขอน หมูท่ี ่5 ต.หวัไทร จ านวน 337,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงถนนสายหน าหยอม - บางขอน หมูท่ี ่5 ต.
หวัไทร ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 1165 เมตร โดยใช้
ลูกรงั อ.ปากพะยูน ปรบัปรุงผวิจราจรหนา
เฉลีย่ 0.10 เมตร พรอ้มเกรดบดอดัตลอดสาย รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลหวั
ไทร เลขที ่5/2559 (โครงการตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้าที ่78) 

        

   
คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบิคุคลหรือ
บคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

        

    
คา่ออกแบบ คา่ควบคมุงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบิคุคลหรือ
บคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ ศกึษาส ารวจ ออกแบบ เขยีนแบบ ประมาณราคา
พรอ้มถา่ยแบบแปลนโครงการกอ่สรา้งตา่งๆ ขององค์การบรหิาร
สว่นต าบลหวัไทร เชน่ ถนน สะพาน อาคาร ฯลฯ 

        



 
งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 765,000 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท   

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 120,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท   

        เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง จ านวน 1 อตัรา         

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวและคา่ตอบแทนพเิศษ

ใหแ้กพ่นกังานจา้ง 
        

  
งบด าเนินงาน รวม 645,000 บาท   

   
คา่ตอบแทน รวม 5,000 บาท   

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่

พนกังานจา้งหรือผูม้สีทิธเิบกิตามระเบยีบฯ 
        

   
คา่ใช้สอย รวม 440,000 บาท   

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 435,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) 
- คา่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไปประจ ารถบรรทุกขยะ 
- คา่บรกิารก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 
- คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ (คา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการ
อยา่งหนึ่งอยา่งใดซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่
เตมิ ครุภณัฑ์และสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของผูร้บัจา้ง เชน่ คา่จา้งเหมาสบูน ้า คา่จา้งแบกหามสมัภาระ คา่
ออกของ เป็นตน้) 

        

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัรของพนกังานจา้ง หรือผูม้สีทิธเิบกิไดต้าม
ระเบยีบ เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั เป็นตน้ 

        

   
คา่วสัด ุ รวม 200,000 บาท   

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและ
ขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลบัลูกปืน น ้ามนั
แบรก หมอ้น ้ารถยนต์ กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ เข็มขดั
นิรภยั เป็นตน้ 

        

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 100,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ เพือ่ใชใ้นการ
ปฏบิตังิานขององค์การบรหิารสว่นต าบล เชน่ น ้ามนัดเีซล น ้ามนั
จารบี น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ 

        

   
วสัดอุืน่ จ านวน 90,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือถงัขยะพลาสตกิ (ถงัเคม)ี แบบมหีูหิว้ (ตาม

แบบทีม่จี าหน่ายท ั่วไปในทอ้งตลาด) 
        

 
 
 
 

  



แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 430,000 บาท   

  
งบด าเนินงาน รวม 430,000 บาท   

   
คา่ใช้สอย รวม 430,000 บาท   

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
จดักจิกรรมของชมรมสตรีต าบลหวัไทร จ านวน 30,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมของชมรมสตรีต าบลหวั

ไทร เชน่ คา่อาหารและ เครือ่งดืม่ คา่เอกสาร คา่พาหนะ เป็นตน้ 
        

    
จดักจิกรรมเยาวชนหวัไทรหา่งไกลยาเสพตดิ จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมเยาวชนหวัไทรหา่งไกลยา
เสพตดิ เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่เอกสาร คา่อาหารและ
เครือ่งดืม่  เป็นตน้ 

        

    
จดักจิกรรมสง่เสรมิความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัการปกครองตาม
ระบอบประชาธปิไตย 

จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมสง่เสรมิความรู้ ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย ตอน
พลเมอืงดใีนวถิีประชาธปิไตย  เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่
เอกสาร คา่อาหารและเครือ่งดืม่ เป็นตน้ 

        

    
จดักจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมใหก้บัเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมสง่เสรมิ
คณุธรรม จรยิธรรมใหก้บัเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่เอกสาร คา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ เป็นตน้ 

        

    
จดัอบรม ศกึษาดงูานผูน้ าชุมชน จ านวน 150,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรม ศกึษาดงูานของผูน้ าชุมชน
ในเขตพื้นทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร เชน่ คา่ตอบแทน
วทิยากร คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่พาหนะ เป็นตน้ 

        

    
ฝึกอาชีพและสรา้งเสรมิอาชีพใหป้ระชาชน จ านวน 120,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอาชีพและสรา้งเสรมิอาชีพให้
ประชาชน เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่เอกสาร คา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ เป็นตน้ 

        

 
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
  

 
งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 1,036,000 บาท   

  
งบด าเนินงาน รวม 570,000 บาท   

   
คา่ใช้สอย รวม 570,000 บาท   

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
จดัการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ "อบต.หวัไทร คพั" จ านวน 150,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพ
ตดิ “อบต.หวัไทร คพั” คร ัง้ที ่16 ประจ าปี 2559 ส าหรบั
เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นทีต่ าบลหวัไทร เชน่ คา่ชุด
นกักีฬา คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่ถว้ยรางวลั เป็นตน้ 

        

    
จดัการแขง่ขนัมหกรรมกีฬา กรีฑา "อบต.หวัไทร ตา้นภยัยาเสพตดิ" จ านวน 250,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนัมหกรรม
กรีฬา กรีฑา "อบต.หวัไทร ตา้นภยัยาเสพตดิ" คร ัง้
ที ่16 ประจ าปี 2559 ส าหรบัเด็ก เยาวชนและประชาชน เชน่ คา่
วสัดอุปุกรณ์ คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่ถว้ยรางวลั เป็นตน้ 

        



    
จดัซ้ืออปุกรณ์กีฬาส าหรบัเด็ก เยาวชนและประชาชน จ านวน 70,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออปุกรณ์กีฬาส าหรบัเด็ก เยาวชนและ

ประชาชน เชน่ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ไมแ้บตมนิตนั เป็นตน้ 
        

    
จดัสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนัทุกระดบั จ านวน 100,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนัที่
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่จดัขึน้ทุก
ระดบั เชน่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่เดนิทางไปรว่มการ
แขง่ขนั คา่ชุดนกักีฬา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

        

  
งบลงทุน รวม 466,000 บาท   

   
คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 466,000 บาท   

   
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค         

    
กอ่สรา้งลานกีฬาคอนกรีตเสรมิเหล็กชุมชนบา้นอมิอญ หมูท่ี ่12 ต.
หวัไทร 

จ านวน 466,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งลานกีฬาคอนกรีตเสรมิเหล็กชุมชนบา้นอิ
มอญ หมูท่ี ่12 ต.หวัไทร โดยเกลีย่ปรบัระดบัช ัน้พื้นทาง
เดมิ พรอ้มบดอดัแน่นขนาดพื้นที่
กวา้ง 30 เมตร ยาว 40 เมตร พรอ้มลงทราย
หยาบ หนา 0.05 เมตร ท าผวิลานกีฬาคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาด
กวา้ง 30 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือใหไ้ดพ้ื้นทีใ่ช้
สอยไมน้่อยกวา่ 1,060 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน
องค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร เลขที ่12/2559 (โครงการตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที ่47) 

        

 
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ รวม 163,000 บาท   

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท   

   
คา่ใช้สอย รวม 120,000 บาท   

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
จดักจิกรรมประเพณีแหเ่ทียนเขา้พรรษา จ านวน 25,000 บาท   

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมประเพณีแหเ่ทียน

เขา้พรรษา เชน่ คา่ตกแตง่ขบวนรถแหเ่ทียน เป็นตน้ 
        

    
จดักจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนา และประเพณีวฒันธรรมพื้นบา้น จ านวน 15,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนา และ
ประเพณีวฒันธรรมพื้นบา้นตา่งๆ และกจิกรรมทีเ่ขา้รว่มกบั
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ 

        

    
จดังานสมโภชน์ขวญัขา้ว (ทีว่ดัออก) จ านวน 80,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานสมโภชขวญัขา้ว (ทีว่ดั
ออก) ประจ าปี 2559  เชน่ คา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา  คา่ของ
รางวลั เป็นตน้ 

        

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 43,000 บาท   

   
เงนิอุดหนุน รวม 43,000 บาท   

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 43,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
1.เงนิอดุหนุนโครงการเรียนรูท้างวฒันธรรมโดยกระบวนการมี
สว่นรว่มในการจดักระบวนแหหฺ่มรฺบังานประเพณีเทศกาลเดอืน
สบิ ใหแ้กท่ีท่ าการปกครองอ าเภอหวัไทร  เป็นเงนิ 9,500 บาท 
2.เงนิอดุหนุนโครงการเรียนรูท้างวฒันธรรมโดยกระบวนการมี
สว่นรว่มในการจดักจิกรรมประเพณีแหผ่า้ขึน้ธาตุ ใหแ้กท่ีท่ าการ
ปกครองอ าเภอหวัไทร  เป็นเงนิ 3,500 บาท 
3.เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมในมติขิอง
วฒันธรรมอ าเภอหวัไทร ใหแ้กส่ภาวฒันธรรมอ าเภอหวัไทร  เป็น
เงนิ 30,000 บาท 

        



แผนงานการเกษตร   

 
งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 592,000 บาท   

  
งบด าเนินงาน รวม 370,000 บาท   

   
คา่ใช้สอย รวม 120,000 บาท   

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 100,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็น 
- คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 
- คา่จา้งเหมาขดุลอก/ก าจดัวชัพืชในแหลง่น ้า 
- คา่จา้งเหมาดแูลรกัษาความสะอาดแหลง่น ้า 
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา
และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ ป้าย
ประชาสมัพนัธ์หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) 
- คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ (คา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการ
อยา่งอยา่งใดซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ ครุภณัฑ์
และสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบของผู้
รบัจา้ง เชน่ คา่จา้งเหมาสบูน ้า คา่จา้งแบกหามสมัภาระ คา่ออก
ของ เป็นตน้) 

        

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
สนบัสนุนศนูย์บรกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของศนูย์บรกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เชน่ คา่วสัดแุละอปุกรณ์
เครือ่งใชป้ระจ าส านกังาน คา่วสัดโุฆษณาและ
เผยแพร ่คา่ตอบแทนการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นตน้ 

        

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท   

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัสถานีสบูน ้าทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร และทีไ่ดร้บัการถา่ยโอนจาก
หน่วยงานอืน่ 

        

  
งบลงทุน รวม 222,000 บาท   

   
คา่ครุภณัฑ ์ รวม 222,000 บาท   

   
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ         

    
จดัหาหมอ้แปลงไฟฟ้า จ านวน 222,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหมอ้แปลง
ไฟฟ้า ขนาด 50 KVA จ านวน 1 ชุด (เป็นราคาซ้ือตามทอ้งตลาด
ในปจัจุบนั เน่ืองจากครุภณัฑ์ทีจ่ดัซ้ือไมม่ใีนบญัชีราคาตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์)ส าหรบัโครงการเครือ่งสบูน ้าเพือ่
การเกษตร (รบัถา่ยโอนจากกรมพฒันาทีด่นิ) 

        

 
งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้ รวม 50,000 บาท   

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท   

   
คา่ใช้สอย รวม 50,000 บาท   

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

        

    
หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งตน้ เพือ่ประชาชนชาวไทย จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการหนึ่งคน หนึ่ง
ฝน หนึ่งตน้ เพือ่ประชาชนชาวไทย เชน่ คา่จดัเตรียมสถานที่
ส าหรบัปลูกตน้ไม้ คา่ปุ๋ ยอนิทรีย์ เป็นตน้ 

        

 
 
 

  



แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกจิการประปา รวม 2,045,000 บาท   

  
งบลงทุน รวม 2,045,000 บาท   

   
คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 2,045,000 บาท   

   
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค         

    
ขดุเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี ่4 ต.หวัไทร จ านวน 425,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ขดุเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี ่4 ต าบลหวัไทร ขดุเจาะบอ่
ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 6" โดยใชท้อ่พีวีซีช ัน้ความหนา 13.5 ขดุ
เจาะใหไ้ดค้วามลกึไมน้่อยกวา่ 200 เมตร และตอ้งไดช้ ัน้น ้าทีม่ี
คณุภาพปรมิาตรน ้าไมน้่อยกวา่ 20 แกลลอน/นาที พรอ้มตดิต ัง้
เครือ่งสบูน ้าไฟฟ้าแบบจมใตน้ ้าขนาด 2 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์
ควบคมุใชง้านได้ (โครงการตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้าที ่62) 

        

    
ขดุเจาะบอ่บาดาลพรอ้มกอ่สรา้งหอถงัประปา หมูท่ี ่8 ต.หวัไทร จ านวน 810,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ขดุเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี ่8 ต าบลหวัไทร ขดุเจาะบอ่
ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 6" โดยใชท้อ่พีวีซีช ัน้ความหนา 13.5 ขดุ
เจาะใหไ้ดค้วามลกึไมน้่อยกวา่ 200 เมตร และตอ้งไดช้ ัน้น ้าทีม่ี
คณุภาพปรมิาตรน ้าไมน้่อยกวา่ 20 แกลลอน/นาที พรอ้มตดิต ัง้
เครือ่งสบูน ้าไฟฟ้าแบบจมใตน้ ้าขนาด 2 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์
ควบคมุใชง้านได้ รายละอยีดตามทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลหวั
ไทรก าหนด และกอ่สรา้งหอถงัประปาขนาด
พื้นที ่3.60x3.60 เมตร หอถงัสงู 11.90 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ถงั
เก็บน ้าไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2.50 ลบ.
ม. จ านวน 4 ลูก (รวมความจุ 10 ลบ.ม.) รายละเอยีดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร เลขที ่8/2559 (โครงการ
ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่62) 

        

    
ขดุเจาะบอ่บาดาลพรอ้มกอ่สรา้งหอถงัประปา หมูท่ี ่9 ต.หวัไทร จ านวน 810,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ขดุเจาะบอ่บาดาล หมูท่ี ่9 ต าบลหวัไทร ขดุเจาะบอ่
ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 6" โดยใชท้อ่พีวีซีช ัน้ความหนา 13.5 ขดุ
เจาะใหไ้ดค้วามลกึไมน้่อยกวา่ 200 เมตร และตอ้งไดช้ ัน้น ้าทีม่ี
คณุภาพปรมิาตรน ้าไมน้่อยกวา่ 20 แกลลอน/นาที พรอ้มตดิต ัง้
เครือ่งสบูน ้าไฟฟ้าแบบจมใตน้ ้าขนาด 2 แรงมา้ พรอ้มอปุกรณ์
ควบคมุใชง้านได้ รายละอยีดตามทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลหวั
ไทรก าหนด และกอ่สรา้งหอถงัประปาขนาด
พื้นที ่3.60x3.60 เมตร หอถงัสงู 11.90 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ถงั
เก็บน ้าไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2.50 ลบ.
ม. จ านวน 4 ลูก (รวมความจุ 10 ลบ.ม.) รายละเอยีดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลหวัไทร เลขที ่9/2559 (โครงการ
ตามแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่62) 

        

 
แผนงานงบกลาง 

  

 
งบกลาง รวม 848,880 บาท   

  
งบกลาง รวม 848,880 บาท   

   
งบกลาง รวม 848,880 บาท   

   
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 72,000 บาท   

        เพือ่จา่ยเป็นคา่สมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง         

   
เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ใหแ้กผู่ป่้วยเอดส์ที่
แพทย์ไดร้บัรองและท าการวนิิจฉยัแลว้ และมคีวามเป็นอยูย่ากจน
หรือถูกทอดทิง้ขาดผูอ้ปุการะดแูล ไมส่ามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนได ้โดยถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ

        



จา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 

   
ส ารองจา่ย จ านวน 200,000 บาท   

      

  เพือ่จา่ยในภาวะฉุกเฉินจ าเป็นเรง่ดว่น หรือจา่ยเพือ่แกไ้ขปญัหา
หรือบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม หรือจา่ยเพือ่ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทีอ่าจ
เกดิขึน้ ซึง่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ 

        

   
รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั จ านวน 319,880 บาท   

      

  เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยตามขอ้ผกูพนัตามกฎหมาย ดงัตอ่ไปน้ี 
1) คา่ใชจ้า่ยในการจดัจราจร ต ัง้ไว้ 4,080 บาท เพือ่จา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจดัจราจรโดยจา่ยจากเงนิคา่ปรบัตามกฎหมาย
จราจรทางบกเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานของต ารวจในการรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ยเกีย่วกบัการจราจรและเป็นสิง่ทีป่ระชาชน
ไดร้บัประโยชน์โดยตรง 
2) เงนิทุนการศกึษา ต ัง้ไว้ 120,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิ
ทุนการศกึษาเพือ่พฒันาองค์ความรูใ้นระดบัปรญิญาตรีและ
ปรญิญาโทใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า พนกังาน
จา้ง ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา 
3) เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ ต ัง้
ไว้ 145,800 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนั
สขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพื้นที่ โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.3/ว 1263 ลง
วนัที ่30 พฤษภาคม 2557 
4) เงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชน ต ัง้ไว้ 50,000 บาท เพือ่จา่ย
เป็นเงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลหวัไทร โดยถือปฏบิตัิ
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลง
วนัที ่20 สงิหาคม 2553 

        

   
เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 207,000 บาท   

                


