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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
อําเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

  
    ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     
    แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งานบริหารทั่วไป รวม 10,982,840 บาท
  งบบุคลากร รวม 7,224,240 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,505,120 บาท
   เงินเดอืนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินเดือน 
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา เปน็เงิน 244,800 บาท 
2. รองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

     

   เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา เปน็เงิน 21,000 บาท 
2. รองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

     

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา เปน็เงิน 21,000  บาท 
2. รองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

     

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล จํานวน 86,400 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได ้

     

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,820,400 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา, รองประธานสภา, เลขานุการสภา และ
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,719,120 บาท
   เงินเดอืนพนักงาน จํานวน 2,900,880 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิม่ต่างๆ ตามมติ ครม. ให้แก่พนกังานส่วนตําบล
จํานวน 8 อัตรา ดังนี ้ 
1. เงินเดอืนปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล จํานวน 511,440 บาท 
2. เงินเดอืนหัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 435,720 บาท 
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3. เงินเดอืนนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ จาํนวน 376,080 บาท
4. เงินเดอืนนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวน 376,080 บาท 
5. เงินเดอืนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 323,240 บาท 
6. เงินเดอืนนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 305,640 บาท 
7. เงินเดอืนเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 313,440 บาท 
8. เงินเดอืนเจ้าพนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตัิงาน จํานวน
259,440 บาท 
และตําแหน่งอื่นที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมายโดยจ่ายเป็นรายเดือนตามที่ไดร้ับจรงิ
ในปีนั้นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

   เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 
1 อัตรา และตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 192,360 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยจ่ายเป็นราย
เดือนตามที่ได้รับจริงในปีนั้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง จํานวน 1,319,880 บาท

        

- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 887,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้างตามภารกิจ และเงินเพิ่มต่างๆ ตามมต ิครม.   
จํานวน 5 อัตรา ได้แก ่
1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา 
3. พนักงานขับรถยนต ์1 อัตรา 
4. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา 
5. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 
โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามที่ไดร้ับจรงิในปีนั้น 
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จํานวน 432,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้างทัว่ไป และเงินเพิ่มต่างๆ ตามมต ิครม.
จํานวน 4 อัตรา 
1. คนงานทั่วไป 2 อัตรา 
2. ยาม 1 อัตรา 
3. พนักงานขับรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

     

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้
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  งบดําเนินงาน รวม 2,600,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 652,000 บาท
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 412,000 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ห้วยไร่ จํานวน 20,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ห้วยไร่
เช่น คณะกรรมการชุดต่างๆหรอืบุคคลที่ได้รับการแตง่ตั้งและมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ เป็นต้น 
2. รางวัลส่วนแบ่งค่าปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท เพื่อจ่าย 
เป็นรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับตรม พ.ร.บ.จราจรทางบกให้แก่เจา้หน้าที่ตํารวจ 
3. ค่าพิสูจน์รังวดั จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขอออกรงัวัด
ที่ดินเพือ่ขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หรือค่าโอนกรณีมีผู้มอบที่ดินให้กับ
อบต.หว้ยไร่ หรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น 
4. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีิเศษ จํานวน 370,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นใหพ้นักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

     

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ  
เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบรกิาร   
    1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.
ห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    2. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ห้วยไร่ จํานวน 288,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน
2 คน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    3. ค่าจ้างเหมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี ของ อบต.ห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลต่างๆ   
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เอกสารเผยแพร่ต่างๆ การจัดทําแผ่นพับ วารสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
    5. ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ ของสํานักปลัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

     

    6. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าสูบส่ิงปฏิกูล ฯลฯ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เกี่ยวกับการรับรองที่มา
นิเทศ ตรวจเยี่ยม ตรวจงานหรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ 
ขวัญ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ   
    1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและวันสําคัญต่างๆ ของทางราชการและกิจกรรมอัน
เกี่ยวเน่ืองกับสถาบันพระมหากษัตริย ์

จํานวน 50,000 บาท 

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและวันสําคัญต่างๆ ของทางราชการและ
กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามระเบียบฯ หรือหนังสือส่ัง
การ เช่น กิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธกีารวันสําคัญต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    4. โครงการ อบต.เคล่ือนที ่ จํานวน 10,000 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ อบต.เคล่ือนที่ เช่น ค่าเอกสาร ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทําป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจําหมู่บ้าน ค่าจ้างเหมา
บริการค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

     

    5. ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง้ขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 300,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้ 
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    6. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร ่ จํานวน 5,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
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   ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานของสํานักปลัดฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานดงัต่อไปนี้
1. ค่าจัดซื้อวัสดเุครื่องใช้ต่างๆ ที่ใชใ้นสํานักงาน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากก ดินสอ 
หมึกเครือ่งถ่ายเอกสาร ธงชาต ิธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ ์ฯลฯ
จํานวน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
2. ค่าจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห ์ประจําสํานักงานสําหรับ
ให้บรกิารผู้มาตดิต่อราชการ จาํนวน  20,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
3. ค่าจัดซื้อน้ําดื่มเพื่อบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 10,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

     

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใช้งานในสํานักงาน อบต.ห้วยไร่ หรือ
สถานที่ในความดูแลของ อบต.ห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถ้วย จาน ช้อน แก้วน้ํา ไม้กวาด
แปรง สบู่ ผงซักฟอกน้ํายาล้างจาน น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ํา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

     

   วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของสํานักปลัด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ไม้
ต่างๆ ท่อนํ้า ก๊อกน้ํา ทินเนอร์ อิฐ ทราย ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

        
เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่อง
อะไหล่รถยนต์รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางรถยนต์ อะไหล่
รถยนต์ต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.ห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 120,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อล่ืน ฯลฯ ที่ใช้สําหรับเครื่องยนต์
ยานพาหนะ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

        
เพื่ อจ่ าย เป็น ค่าจัดซื้ อวั สดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เ ช่น แอลกอฮอล์  
สําลี ผ้าพันแผล น้ํามันกันสนิม วัคซีน ฯลฯ สําหรับใช้ในงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารป้องกันและกําจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย 
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ตาข่ายกรองแสง (แสลนบัง
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แดด) เครื่องมือทางการเกษตร สายยาง จอบ กรรไกรตัดกิ่ง สปริงเกอร์ ฯลฯ เป็น
ต้น และอุปกรณ์ต่างๆสําหรับใช้ในการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม เรือน
เพาะชํา บริเวณริมถนนเข้าหมู่บ้านต่างๆ ของ อบต.ห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อัด ป้ายผ้า ป้ายผ้าไวนิล การ
จัดทําแผ่นพับการจัดทําวารสาร กระดาษ โปสเตอร์ พู่กันและสี รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่น CD แป้นพิมพ์
เม้าท์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายยางดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้

     

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 368,000 บาท
   ค่าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงาน อบต.หว้ยไร่ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้   
   ค่าน้ําประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสํานักงาน อบต.ห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้   
   ค่าบริการโทรศัพท ์ จํานวน 6,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และโทรสารทีใ่ช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ไร ่ตั้งจ่ายจากเงนิรายได ้

     

   ค่าบริการไปรษณีย ์ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และ
อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

     

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 72,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของ สํานักงาน อบต.ห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

     

  งบลงทุน รวม 1,108,600 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,600 บาท
   ครุภัณฑ์สํานักงาน   
    1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 4,500 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว (จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    2.  ค่าจัดซื้อเกา้อี้ทํางาน จํานวน 3,500 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  จํานวน 1 ตัว (จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    3. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 27,500 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเล่ือนทึบ จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน  
22,000 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดอืนธันวาคม พ.ศ.2561) 
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท(ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธนัวาคม พ.ศ.2561) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

     

    4. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง จํานวน 1 ตู้ (จัดหาทั่วไป
ตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
    1. ค่าจัดซื้อเครือ่งตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง (ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม พ.ศ.2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์   
    1. ค่าจัดซื้อเครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 8,600 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank
Printer) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    2. ค่าจัดซื้อเครือ่งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมกึพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

จํานวน 16,000 บาท 

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    3. ค่าจัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอรสํ์าหรับงานสํานกังาน จํานวน 34,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงานจํานวน 2 เครื่องๆ ละ
17,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
   ค่าบํารุงรกัษาและปรับปรุงที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง   
    1. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ จํานวน 300,000 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน พร้อมทั้งปรับปรุงห้องน้ํา หลังคา 
ฝ้าเพดาน ฯลฯ ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    2. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์(หลังใหม่)ขององค์การบรหิารส่วน
ตําบลห้วยไร ่

จํานวน 300,000 บาท 



  17

     

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุง
ห้องน้ํา หลังคา ฝ้าเพดาน ฯลฯ ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง
อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  

    3. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์(หลังเก่า)ขององค์การบรหิารส่วน
ตําบลห้วยไร ่

จํานวน 400,000 บาท 

     

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์หลังเก่า พร้อมทั้งปรับปรุง 
หลังคา ฝ้าเพดาน ฯลฯ ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  

  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสําราญ จํานวน 30,000 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสําราญ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
    อุดหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอคอนสวรรค์ จํานวน 20,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอคอนสวรรค์ในการจัดทํา
โครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอคอนสวรรค์ ประจําปี 2563 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

     

       
 งานบริหารงานคลัง รวม 2,611,100 บาท
  งบบุคลากร รวม 2,041,800 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,041,800 บาท
   เงินเดอืนพนักงาน จํานวน 1,621,800 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิม่ต่าง ๆ ตาม มติ ครม.ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 5 อัตรา 
1. เงินเดอืนผู้อาํนวยการกองคลัง จํานวน 462,240 บาท 
2. เงินเดอืนหัวหน้าฝ่ายการเงนิ จํานวน 317,520 บาท 
3. เงินเดอืน จพง.การเงินและบัญชีชํานาญงาน จํานวน 296,760 บาท 
4. เงินเดอืน จพง.พัสดุชํานาญงาน จํานวน 259,440 บาท 
5. เงินเดอืน จพง.จดัเก็บรายไดช้ํานาญงาน จํานวน 285,840 บาท 
และตําแหน่งอื่นที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมายโดยจ่ายเป็นรายเดือนตามที่ไดร้ับจรงิ
ในปีนั้นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

     

   เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
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        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง จํานวน 360,000 บาท

        
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือตําแหน่งอื่นที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมาย โดย
จ่ายเป็นรายเดือนตามที่ได้รับจริงในปีนั้นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

  งบดําเนินงาน รวม 525,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัตินอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

     

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบรกิาร   
    1. ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
        เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   
   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ   
    1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานของกองคลัง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

     

   ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ, แฟ้ม,ปากกา
ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 25,000 บาท
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        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นCD แป้นพิมพ์
เม้าท์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
   ค่าบริการไปรษณีย ์ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

     

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
        เพื่อจ่ายค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ของ อบต.ห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
  งบลงทุน รวม 44,300 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,300 บาท
   ครุภัณฑ์สํานักงาน   
    1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 4,500 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว (จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,500 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  จํานวน 1 ตัว (จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์   
    1. ค่าจัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร ์all In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all In One สําหรับงานประมวลผล (ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    2. ค่าจัดซื้อเครือ่งพิมพ์ Multifunction หรือ LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED ขาวดํา (ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    3. ค่าจัดซื้อเครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank  
Printer) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

       
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท
  งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ   
    1. โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  100 % จํานวน 10,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%    
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เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

       
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
  งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

        
1. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อปพร. จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ 
จ่ายในการอยู่เวรยามของ อปพร.หรือปฏิบัติงานประจําศูนย์ อปพร.ตําบลห้วยไร่หรือ
ตามคําส่ังที่สามารถจ่ายได้ตามระเบียบฯกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

       
แผนงานการศกึษา

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,419,030 บาท
  งบบุคลากร รวม 638,160 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 638,160 บาท
   เงินเดอืนพนักงาน จํานวน 356,160 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มต่างๆ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ตามมติ ครม.และตําแหน่งอื่นที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมายโดยจ่าย
เป็นรายเดือนตามที่ได้รับจริงในปีนั้นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ 
ศึกษาฯจํานวน 1 อัตรา โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามที่ได้รับจริง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

        
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา และ
ตําแหน่งอื่นที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมายโดยจ่ายเป็นรายเดือนตามที่ได้รับจริงในปี
นั้นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา และ
ตําแหน่งอื่นที่สามารถจ่ายได้ ตามกฎหมายโดยจ่ายเป็นรายเดือนตามมติ ครม. ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

  งบดําเนินงาน รวม 571,170 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 139,000 บาท
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 59,000 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีและผล 
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตาม
สิทธิที่กฎหมายกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

     

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าใช้สอย รวม 395,170 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบรกิาร   
    1. ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ ของกองการศึกษาฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    2. ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าเข้าเล่มหนังสือ จํานวน 10,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ ค่าเข้าเล่มหนงัสือ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
    3. ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง จํานวน 72,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ   
    1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตามความจําเป็น
และเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 224,170 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการอาหารกลางวันเดก็นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง จํานวน 
142,100 บาท 
2. ค่าจัดการเรยีนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง จํานวน 49,300 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
จํานวน 32,770 บาท 
    3.1 ค่าหนังสือเรียน เด็กปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) จํานวน 5,800 บาท 
    3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 5,800 บาท 
    3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 8,700 บาท 
    3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 12,470 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

     

    4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จํานวน 4,000 บาท
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        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยยาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 37,000 บาท
   ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ห้วยไร่ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

     

   ค่าน้ําประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ห้วยไร่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

     

  งบลงทุน รวม 29,700 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,700 บาท
   ครุภัณฑ์สํานักงาน   
    1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเล่ือนทึบ จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 
บาท เป็นเงิน 11,000 บาท (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม พ.ศ.2561) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
    1. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 18,700 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง(ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม พ.ศ.2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

  งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
   เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
    1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า จํานวน 80,000 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรยีนหนองไฮโคกสง่าในการจดัทําโครงการ
(1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท  
(2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการจํานวน 20,000 บาท      
(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท      
(4) โครงการมหกรรมวิชาการนกัเรยีน จํานวน 20,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป     

     

    2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ในการจัดทําโครงการศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    3. อุดหนุนโรงเรียนห้วยไร่วทิยานุกูล จํานวน 20,000 บาท
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        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูลในการจัดทําโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยาง จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยางในการจัดทําโครงการศูนย์การเรียนรู้สู่
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกมูลนาค จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกมูลนาคในการจัดทําโครงการศูนย์การเรียนรู้
สู่เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    6. อุดหนุนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยในการจัดทําโครงการค่ายพัฒนา
เยาวชนพอเพียง สู่ความมั่นคง ยั่งยืน ประจําปี 2563 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

       
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,312,842 บาท
  งบดําเนินงาน รวม 830,842 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 830,842 บาท
   วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยางต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 750,842 บาท

        

เพื่อจัดซือ้อาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหแ้ก่นักเรียน โรงเรียนใน
เขตรับผิดชอบ อบต.หว้ยไร ่ไดแ้ก่   
(1) โรงเรียนห้วยไร่วทิยานุกูล จํานวน 62,689 บาท  
(2) โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับมว่งไข ่จํานวน 178,567 บาท  
(3) โรงเรียนบ้านห้วยยาง จํานวน 125,377 บาท   
(4) โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค จํานวน 110,180 บาท  
(5) โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า จํานวน 218,459 บาท  
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง จํานวน 55,570 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

     

   วัสดุการศึกษา จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้

     

  งบลงทุน รวม 18,000 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
   ครุภัณฑ์สํานักงาน   
    1. ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับรับประทานอาหาร จํานวน 18,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพรอ้มเก้าอี้สแตนเลสสําหรับรับประทานอาหาร ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นห้วยยาง จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท  (จัดหาทั่วไปตามราคา
ท้องตลาด) ตัง้จา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 1,464,000 บาท
   เงินอุดหนุน รวม 1,464,000 บาท
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
    1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรยีน จํานวน 1,464,000 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนกัเรยีนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ
ของ อบต.ห้วยไร ่ได้แก่ 
(1) โรงเรียนห้วยไร่วทิยานุกูล จํานวน 132,400 บาท 
(2) โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า  จํานวน 460,000บาท 
(3) โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซบัมว่งไข ่จํานวน 376,000 บาท 
(4) โรงเรียนบ้านห้วยยาง จํานวน 264,000 บาท 
(5) โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค จํานวน 232,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

     

       
 งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 125,000 บาท
  งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้สํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เช่น หลอดไฟฟ้า
สตาสเตอร์ สายไฟ ปล๊ักไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น หิน ทราย สี ทินเนอร์ สังกะสี ปูนซีเมนต์
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อัด สี ป้ายผ้า ป้ายผ้าไวนิล ป้าย
แผ่นอคลีลิค ป้ายสติกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นดิส แป้นพิมพ์
เม้าท ์ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องกับคอมพิวเตอร ์ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

     

       
แผนงานสาธารณสุข

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 438,000 บาท
  งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบรกิาร   
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    1. ค่าจ้างเหมาสํารวจขอ้มูลจํานวนสุนัขและแมวในเขตตําบลห้วยไร่ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมวในเขตตําบลห้วยไร่ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ   
    1. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    2. โครงการจัดระบบการแพทยฉุ์กเฉินประจําตาํบลห้วยไร่ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล
ห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    3. โครงการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 

     

    4. โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ได้แก่
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
2. โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหายาเสพตดิ To Be Number One ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี
3. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟา้ฯ กรมพระศรสีวางควัฒนวรขตัติยราชนาร ี
หรือโครงการตามพระราชดํารดิ้านสาธารณสุขอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

     

  งบลงทุน รวม 98,000 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,000 บาท
   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์   
    1. ค่าจัดซื้อเครือ่งพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) จํานวน 98,000 บาท

        เพื่ อจ่ าย เ ป็นค่าจัด เครื่ องพ่น เคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง
จํานวน 1 เครื่อง (จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

       
แผนงานสงัคมสงเคราะห์

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห ์ รวม 20,000 บาท
  งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
   วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ซึ้งสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ และ
หนังสือส่ังการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานเคหะและชุมชน
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,789,200 บาท
  งบบุคลากร รวม 1,072,200 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,072,200 บาท
   เงินเดอืนพนักงาน จํานวน 853,200 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานส่วน จํานวน  3 อัตรา
1. เงินเดอืนผู้อาํนวยการกองช่าง จํานวน 382,560 บาท 
2. เงินเดอืนนายช่างโยธาชํานาญงาน จํานวน 302,280 บาท 
3. เงินเดอืนนายช่างไฟฟ้า จํานวน 168,360 บาท 
และตําแหน่งอื่นที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมายกําหนด  โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามที่
ได้รับจริงในปีนัน้ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

     

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
และตําแหน่งอื่นที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมายกําหนดโดยจ่ายเป็นรายเดือนตามมติ  
ครม.กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา  โดยจ่ายเป็น
รายเดือนตามที่ได้รับจริง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง จํานวน 160,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า โดย
จ่ายเป็นรายเดือนตามมติ ครม. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  
และตําแหน่งอื่นที่สามารถจ่ายได้ ตามกฎหมายกําหนดโดยจ่ายเป็นรายเดือนตาม
มติ ครม.กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

  งบดําเนินงาน รวม 668,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรบั 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง จํานวน
80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการตรวจการจ้างโครงการของ อบต.ห้วยไร่ ดําเนินการตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที ่กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีิเศษ จาํนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
ตอบแทนอื่นเปน็กรณพีิเศษใหแ้ก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของกองช่าง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัตินอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้ 

     

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 25,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าใช้สอย รวม 213,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบรกิาร   
    1. ค่าธรรมเนยีมและค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมต่างๆ ของกองช่างตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

     

    2. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการและงานด้านอื่น ๆ ของกองช่าง จํานวน 108,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการและงานด้านอื่น ๆ ของกองช่าง
จํานวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ   
    1. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรอืไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 30,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง  ค่า 
พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

     

    2. ค่าตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างนํ้าอุปโภค-บริโภคตําบลห้วยไร่ จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําประปา และน้ําอุปโภค-บริโภคในเขตตําบล
ห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานของกองช่าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
   วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

        เพื่ อจ่ าย เ ป็น ค่าจัดซื้ อวั สดุ เครื่ อ ง ใ ช้ สํ านักงานต่ าง ๆ เ ช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา  ดินสอ  ค่าหมึกสําหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใช้ในงานของ อบต.ห้วยไร่ เช่นหลอดไฟฟ้า 
สตาสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
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        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ เหล็กเส้น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ หิน
ทราย สังกะสี ปูนซีเมนต์ ยางมะตอยสําเร็จรูป ขนาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 30,000 บาท

        
เพื่อจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง น้ํามันหล่อล่ืน ที่ใช้สําหรับรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน
ไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า เครื่องยนต์และยานพาหนะต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

     

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ไม้อัด ป้ายผ้า  ป้ายผ้าไวนิล
ผ้าฉาก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่น CD แป้นพิมพ์ 
เม้าท์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

  งบลงทุน รวม 49,000 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
   ครุภัณฑ์สํานักงาน   
    1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 4,500 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว (จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

    2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,500 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  จํานวน 1 ตัว (จัดหาทั่วไปตามราคาท้องตลาด) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
    1. ค่าจัดซื้อเครือ่งทํานํ้าร้อน-น้าํเย็น จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบขวดคว่ํา จํานวน 1 เครื่อง (จัดหา
ทั่วไปตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

   ครุภัณฑ์โรงงาน   
    1. ค่าจัดซื้อเครือ่งเชื่อมระบบอนิเวอรเ์ตอร์ จํานวน 6,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 140 แอมป์ (จัดหาทั่วไป
ตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

   ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 30,000 บาท

   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แกเ่อกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ส่ิงก่อสร้าง 

     

    1. ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นติิบคุคลหรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง 

จํานวน 30,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล 
ภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 งานไฟฟ้าถนน รวม 2,600,000 บาท
  งบลงทุน รวม 2,600,000 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600,000 บาท
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
    1. ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตัง้เครนไฮดรอลิกพรอ้มกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จํานวน 2,600,000 บาท

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด
6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้าจํานวน 1 คัน (เป็น
ครุภัณฑ์ที่นอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดหาตามราคาท้องตลาด) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

     

       
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 545,000 บาท
  งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 545,000 บาท
   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ   
    01. โครงการรณรงค์ตอ่ต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันปญัหาการทุจริตคอรัปช่ัน จํานวน 10,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์
ป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ฯ เอกสาร
แผ่นพับ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    02. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการยกย่องบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในองค์กรและผู้นําชุมชน 

จํานวน 300,000 บาท 

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน และการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรใน
องค์กรและผู้นําชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    
03. โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การ
ให้ความรูต้าม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการยกย่องบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

จํานวน 20,000 บาท 

        

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 และการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

     

    04. โครงการพฒันาตลาดต้องชม ตลาดชุมชนตําบลห้วยไร่ จํานวน 25,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาตลาดต้องชม ตลาดชุมชนตําบล
ห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    05. โครงการเพิม่ศักยภาพศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลห้วยไร่ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลห้วยไร่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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    06. โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    07. โครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    08. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

       

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
  งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ   
    1. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท

        
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เช่น งาน
ประเพณี บุญบั้งไฟ งานวันเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์
งานวันผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

    2. โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเช่น ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

       
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 69,000 บาท
  งบดําเนินงาน รวม 69,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ   
    1. ค่าใช้จ่ายส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

     

   ค่าวัสดุ รวม 49,000 บาท
   วัสดุกีฬา จํานวน 49,000 บาท
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณก์ฬีาหมู่บ้าน จํานวน 14 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   
       
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท
  งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
   รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ   
    1. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารว่มโครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ จํานวน 20,000 บาท
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีของดี  
คอนสวรรค์ เช่น ค่าจัดขบวนแห่ ค่าป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. อุดหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอคอนสวรรค์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคอนสวรรค์ในการจัดงานประเพณี
ของดีคอนสวรรค์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ

1. โครงการ 1 อปท. 1 ถนนทอ้งถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ค่าปุ๋ยบํารุงต้นไม้ ฯลฯเป็น
ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ป่าไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด
ถนนสาธารณะภายในตําบลห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. โครงการสร้างนํ้า สร้างฝายมีชีวิต จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสร้างน้ํา สร้างฝายมีชีวิต เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร น้ําดื่ม เชือกปอ เชือกฟาง ทรายหยาบ ไม้ไผ่ ลวด ฯลฯ เป็นต้น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและแหล่งน้ําภายใน ต.ห้วยไร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. โครงการกําจดัผักตบชวาและกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ําสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการกําจัดผักตบชวาและกําจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ําสาธารณะ รวมทั้งฝายและลําห้วยต่างๆในเขตตําบลห้วยไร่ เช่น ค่าป้าย
โครงการค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าน้ํามันเช้ือเพลิง น้ํามันเครื่อง
สําหรับรถหรือเครื่องจักรกลที่ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอื่น ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,827,988 บาท

งบกลาง รวม 11,827,988 บาท
งบกลาง รวม 11,827,988 บาท
เงินสมทบกองทนุประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ โดยจ่ายเป็นรายเดือนตาม
ระเบียบฯกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ จํานวน 8,350,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
เบี้ยยังชพีคนพกิาร จํานวน 2,750,400 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพคนพกิาร ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป
เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
  เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
สํารองจ่าย จํานวน 285,862 บาท

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย 
ภัยหนาว หรือที่จําเป็นในกรณีที่ ไม่ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือมีความ
จําเป็นต้องจ่าย  ให้จ่ายตามความเหมาะสมหรือตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วแต่ไม่
พอจ่าย หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .
2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป จํานวน 188,388 บาท     ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 97,474 บาท  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับตําบล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่ตําบลห้วยไร่ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 174,726 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ประจําปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 


