
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหวยไร

อําเภอ คอนสวรรค   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,098,477 บาท

งบบุคลากร รวม 7,096,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,174,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 342,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/เงินเดือน
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา 
เป็นเงิน 163,200 บาท
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 อัตรา 
เป็นเงิน 179,520 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 28,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา เป็นเงิน 14,000 บาท
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 อัตรา 
เป็นเงิน 14,080 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 28,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา เป็นเงิน 14,000
  บาท
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 อัตรา 
เป็นเงิน 14,080 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 57,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,718,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภา, รองประธาน
สภา, เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,921,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,064,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มตาง ๆ ตามมติ ครม. ใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 8 อัตรา ดังนี้ 
1. เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 539,160 บาท
2. เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด จํานวน 455,520 บาท
3. เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
จํานวน 396,000 บาท
4. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวน 396,000 บาท
5. เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
จํานวน 349,560 บาท
6. เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
จํานวน 323,760 บาท
7. เงินเดือนเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 329,880 บาท
8. เงินเดือนเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน จํานวน 275,040 บาท
และตําแหนงอื่นที่สามารถจายไดตามกฎหมายโดยจายเป็นราย
เดือนตามที่ไดรับจริงในปนั้น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 1 อัตรา และตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป 
จํานวน 1 อัตราตั้งจายจากเงินรายได

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 199,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา ตําแหนงเจาหนาที่
ธุรการ โดยจายเป็นรายเดือนตามที่ไดรับจริงในปนั้น ตั้งจายจาก
เงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,351,080 บาท

1. ประเภทคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 
919,080 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตาม
ภารกิจ และเงินเพิ่มตางๆ ตามมติ ครม. จํานวน 5 อัตรา ไดแก
1. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
3. พนักงานขับรถยนต 1 อัตรา
4. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา
5. ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
โดยจายเป็นรายเดือนตามที่ไดรับจริงในปนั้น
2. ประเภทคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 432,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป และเงินเพิ่มตางๆ 
ตามมติ ครม.จํานวน 4 อัตรา
1. คนงานทั่วไป 2 อัตรา
2. ยาม 1 อัตรา
3. พนักงานขับรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 5 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ตั้งจาย
จากเงินรายได

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 2,705,197 บาท
ค่าตอบแทน รวม 630,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 404,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ดังนี้
1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต.หวยไร
จํานวน 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชนแก อบต.หวยไร เชน คณะกรรมการชุดตางๆหรือ
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง และมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ เป็น
ตน ตั้งจายจากเงินรายได
2. รางวัลสวนแบงคาปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 
จํานวน 4,000 บาท เพื่อจายเป็นรางวัลสวนแบงคาปรับตาม 
พ.ร.บ.จราจรทางบกใหแกเจาหนาที่ตํารวจ ตั้งจายจากเงินรายได
3. คาพิสูจนรังวัด จํานวน 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายใน
การขอออกรังวัดที่ดินเพื่อขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
หรือคาโอนกรณีมีผูมอบที่ดินใหกับอบต.หวยไร หรือคาธรรมเนียม
ตางๆ เป็นตน ตั้งจายจากเงินรายได
4. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
จํานวน 360,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นให
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่มาปฏิบัตินอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลและผูบริหาร
ทองถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 1,247,197 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.หวยไร ตั้งจายจากเงินรายได

2. คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติหนาที่ศูนยการแพทยฉุกเฉิน อบต.หวย
ไร

จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการพนักงานขับรถศูนยบริการแพทย
ฉุกเฉิน จํานวน2 คน และผูปฏิบัติหนาที่ศูนยการแพทยฉุกเฉิน
จํานวน 2 คน ตั้งจายจากเงินรายได

3. คาจางเหมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป ของ อบต.หวยไร ตั้งจายจากเงินรายได

4. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชาสัมพันธ ป้าย
ไวนิลตาง ๆ เอกสารเผยแพรตาง ๆ การจัดทําแผนพับ 
วารสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

5. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการอบรมตางๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการอบรม
ตางๆ ของสํานักปลัด ตั้งจายจากเงินรายได

6. คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 7,197 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาเย็บหนังสือ เขาปก
หนังสือ คาถาย เอกสาร คาลางอัดฉีดรถยนต คาสูบสิ่งปฏิกูล
ฯลฯ เป็นตนตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เกี่ยว
กับการรับรองที่มานิเทศ ตรวจเยี่ยม ตรวจงานหรือทัศนศึกษาดู
งาน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ เป็นตน ตั้งจายจาก
เงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ตั้งจายจาก
เงินรายได

2. คาใชจายในการจัดกิจกรรมและวันสําคัญตางๆ ของทางราชการ
และกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมและวันสําคัญตางๆ ของ
ทางราชการและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหา
กษัตริย ตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการ เชน กิจกรรมปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ เป็นตน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย ตั้งจายจากเงินรายได

3. คาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญตางๆ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา
สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได

4. โครงการ  อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการ อบต.เคลื่อน
ที่ เชน คาเอกสาร คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ จัดทําป้ายปด
ประกาศขอมูลขาวสารประจําหมูบาน คาจางเหมาบริการคา
อาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ตามความจําเป็น ตั้งจาย
จากเงินรายได

5. คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหรือผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงิน
รายได

6. คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยไร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง ซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การคัดเลือกพนักงานและลูกจาง ตั้งจายจากเงินรายได
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7. โครงการ 5ส. สรางสรรคพัฒนางาน พัฒนาคน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการ 5ส. สรางสรรค
พัฒนางาน พัฒนาคน ตั้งจายจากเงินรายได

8. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อ
บริการประชาชน

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการลดขั้นตอนและระยะ
เวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ตั้งจายจากเงิน
รายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงานของ
สํานักปลัดฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอม
พิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค 
ฯลฯ หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานดังตอไปนี้ 
1. คาจัดซื้อวัสดุเครื่องใชตางๆ ที่ใชในสํานักงาน เชน กระดาษ
แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครื่องถายเอกสาร หมึกเครื่อง
ปริ้นเตอร พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ 
ฯลฯ จํานวน 100,000 บาท
2. คาจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห ประจําสํานัก
งาน สําหรับใหบริการผูมาติดตอราชการ 
จํานวน 20,000 บาท
3. คาจัดซื้อน้ําดื่มเพื่อบริการประชาชนและผูมาติดตอราชการ
จํานวน 10,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใชงานในสํานัก
งาน อบต.หวยไร หรือสถานที่ในความดูแลของ อบต.หวยไร ตั้ง
จายจากเงินรายได
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ถวย จาน ชอน
แกวน้ํา ไมกวาดแปรง สบู ผงซักฟอกน้ํายาลางจาน น้ํายาทําความ
สะอาดหองน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางของสํานักปลัด ไดแก ปูนซีเมนต
อิฐ หิน ทราย ตะปู คอน ไมตางๆ ทอน้ํา กอกน้ํา ทินเนอร ฯลฯ
เป็นตน ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ตลอดจน
อุปกรณและเครื่องอะไหลรถยนต รถจักรยานยนต เชน 
แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางรถยนต อะไหลรถยนตตางๆ 
ฯลฯ ที่อยูในความดูแลของ อบต.หวยไร ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ที่ใช
สําหรับเครื่องยนตยานพาหนะ เครื่องพนหมอกควัน และเครื่องตัด
หญา  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ชุด
ตรวจสารเสพติด ออกซิเจน แอลกอฮอล สําลี ผาพันแผล น้ํามัน
กันสนิม วัคซีน ฯลฯ สําหรับใชในงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยไร ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณขยายพันธุพืช ผาใบ ผา
พลาสติก ตาขายกรองแสง (แสลนบังแดด) เครื่องมือทางการ
เกษตร สายยาง จอบ กรรไกรตัดกิ่ง สปริงเกอร ฯลฯ เป็นตน และ
อุปกรณตางๆสําหรับใชในการบํารุงรักษาสวนสาธารณะ สวน
หยอม เรือนเพาะชํา ของ อบต.หวยไร ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ไมอัด ป้าย
ผา ป้ายไวนิล การจัดทําแผนพับ การจัดทําวารสาร กระดาษ
โปสเตอร พูกันและสี รูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ เมาส
แผนCD แป้นพิมพ  ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน สายยางดับ
เพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 368,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน อบต.หวยไร ตั้งจายจากเงินรายได
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสํานักงาน อบต.หวยไร ตั้งจายจากเงิน
รายได

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทและโทรสารที่ใชในราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยไร ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณียและอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชบริการอินเตอรเน็ตของสํานักงาน อบต.หวย
ไร ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 1,246,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 246,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
1. ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บานเลื่อนกระจก) จํานวน 2
 ตู ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562) ตั้งจายจากเงินรายได
2. ตูล็อคเกอรเหล็ก 6 ชอง จํานวน 1 ตู ๆ ละ 8,000 บาท (จัดหา
ทั่วไปตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินรายได

2.  คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
เป็นเงิน 10,500 บาท (จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้ง
จายจากเงินรายได

3. คาจัดซื้อชุดรับแขกไม จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดรับแขกไม จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้เป็นชุดรับแขกแบบไมเนื้อ
แข็ง จํานวน 6 ชิ้น ประกอบดวย เกาอี้ 4 ตัว โซฟายาว 1 ตัว และ
โตะกลาง 1 ตัว (จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้ง
จายจากเงินรายได

4. คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 80,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 40,200 บาท (ราคารวมคาติดตั้ง) เพื่อติดตั้งภายในอาคาร
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยไร (ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562) ตั้งจายจากเงินรายได
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5. คาจัดซื้อแทนบรรยาย (โพเดียม) จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแทนบรรยาย (โพเดียม) แบบไมเนื้อแข็ง
จํานวน 2 แทน ๆ ละ 4,000 บาท (จัดหาทั่วไปตามราคาทอง
ตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1. จัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับหองประชุมอาคารเอนกประสงคองคการ
บริหารสวนตําบลหวยไร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับหองประชุมอาคารเอนก
ประสงคองคการบริหารสวนตําบลหวยไร ประกอบดวย  
1. มิกเซอรดิจิตอล 8 แชลแนล จํานวน 1 เครื่อง 
2. ลําโพงติดผนังหองประชุมพรอมสายสัญญาณและอุปกรณติดตั้ง
ครบชุด จํานวน 8 ชุด
3. ชุดไมโครโฟนชนิดมือถือไรสาย (ไมคลอย) จํานวน 1 ชุด (4
 ไมค/ชุด) 
4. ขาไมโครโฟนชนิดตั้งพื้น จํานวน 2 ตัว 
(จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1. คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562) ตั้งจายจากเงินรายได

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) ตั้งจายจากเงินรายได
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2. คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 999,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 186,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดานหนา
อาคาร อปพร.) องคการบริหารสวนตําบลหวยไร (ตามแบบ อบต
.กําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได

2. โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถองคการบริหารสวนตําบลหวยไร จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารที่จอดรถองคการบริหารสวนตําบล
หวยไร ขนาดกวาง 6.75 เมตร ยาว 26.00 เมตร (ตามแบบ อบต
.กําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได

3. โครงการกอสรางหองน้ําองคการบริหารสวนตําบลหวยไร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางหองน้ําองคการบริหารสวนตําบลหวย
ไร (หลังอาคารเอนกประสงคหลังเกา) (ตามแบบ อบต
.กําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการปรับปรุงหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยไร จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวย
ไร ตั้งจายจากเงินรายได

2. โครงการปรับปรุงหองน้ําองคการบริหารสวนตําบลหวยไร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงหองน้ําองคการบริหารสวนตําบลหวย
ไร ตั้งจายจากเงินรายได
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอคอนสวรรคจังหวัดชัยภูมิประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564 ใหแกองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคอนสวรรค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอคอนสวรรค
ในการจัดทําโครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอคอน
สวรรค ประจําป 2564 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 2,828,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,147,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,147,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,703,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มตาง ๆ ตาม มติ ครม.ใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา
1. เงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 462,240 บาท
2. เงินเดือนหัวหนาฝายการเงิน จํานวน 317,520 บาท
3. เงินเดือน จพง.การเงินและบัญชีชํานาญงาน จํานวน 296,760
 บาท
4. เงินเดือน จพง.พัสดุชํานาญงาน จํานวน 259,440 บาท
5. เงินเดือน จพง.จัดเก็บรายไดชํานาญงาน จํานวน 285,840
 บาท
และตําแหนงอื่นที่สามารถจายไดตามกฎหมายโดยจายเป็นราย
เดือนตามที่ไดรับจริงในปนั้น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน จํานวน 1
 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ผู
ชวยเจาหนาที่พัสดุและผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได หรือตําแหนง
อื่นที่สามารถจายไดตามกฎหมาย โดยจายเป็นรายเดือนตามที่ได
รับจริงในปนั้น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 642,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 332,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของกอง
คลัง ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่มาปฏิบัตินอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล/พนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล/พนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงานของ
กองคลัง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ
 ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ
แฟ้ม,ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ
แผนCD แป้นพิมพ เมาส ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาใชจายสําหรับคาไปรษณีย  คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณีย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาเชาพื้นที่เว็ปไซตของ อบต.หวยไร ตั้งจายจากเงินราย
ได
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งบลงทุน รวม 38,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว ๆ
 ละ 3,500 บาท (จัดหาทั่วไปตามราคาทองตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) ตั้ง
จายจากเงินรายได

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) ตั้งจายจากเงินรายได

2. คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการรณรงคสวมหมวกนิรภัย  100 % จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคสวม
หมวกนิรภัย 100% เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ํา
ดื่ม ฯลฯ เป็นตน ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแตงกายชุด
อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. เสื้อ, กางเกง, เครื่องหมายยศ
และสังกัด, ถุงเทา, รองเทา เข็มขัด, หมวก, ผาผูกคอ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได

งบลงทุน รวม 55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1. โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร

จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพรอมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือ
ขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใชในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน
กันยายน 2562) ตั้งจายจากเงินรายได

2. โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพรอมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือ
ขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือน
กันยายน 2562) ตั้งจายจากเงินรายได

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายในการปฏิบัติงานของ อปพร. จํานวน  50,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอยูเวรยามของ อปพร. หรือปฏิบัติ
งานประจําศูนย อปพร. ตําบลหวยไร  หรือตามคําสั่งที่สามารถ
จายไดตามระเบียบฯกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,840,670 บาท

งบบุคลากร รวม 678,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 678,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มตางๆ ตําแหนงผูอํานวยการกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามมติ ครม.และตําแหนงอื่นที่
สามารถจายไดตามกฎหมายโดยจายเป็นรายเดือนตามที่ไดรับจริง
ในปนั้นๆ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู
อํานวยการกองการศึกษาฯจํานวน 1 อัตรา โดยจายเป็นรายเดือน
ตามที่ไดรับจริง ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา และตําแหนงอื่นที่สามารถจายไดตาม
กฎหมายโดยจายเป็นรายเดือนตามที่ไดรับจริงในปนั้นๆ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ตําแหนง ผูดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา และตําแหนงอื่นที่สามารถจายได ตาม
กฎหมายโดยจายเป็นรายเดือนตามมติ ครม. ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 558,170 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผูมาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลตามที่ไดรับมอบหมาย และเพื่อจาย
เป็นเงินรางวัลประจําปและผล ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามสิทธิที่
กฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลซึงมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ซึงมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 375,170 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการอบรมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการอบรม
ตางๆ ของกองการศึกษาฯ ตั้งจายจากเงินรายได

2. คาเขาปกหนังสือ คาเขาเลมหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเขาปกหนังสือ คาเขาเลมหนังสือ เป็นตน ตั้งจาย
จากเงินรายได

3. คาจางเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย
ยาง

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยยาง ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได

2. คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายและของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติตามความจําเป็นและเหมาะสม ตั้งจายจากเงินรายได
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3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 224,170 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการดังตอไปนี้
1. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หวยยาง จํานวน 142,100 บาท
2. คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย
ยาง จํานวน 49,300 บาท
3. คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หวยยาง จํานวน 32,770 บาท
    3.1 คาหนังสือเรียน เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) อัตราคน
ละ 200 บาท/ป จํานวน 5,800 บาท
    3.2 คาอุปกรณการเรียน เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) อัตราคน
ละ 200 บาท/ป จํานวน 5,800 บาท
    3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) อัตราคน
ละ 300 บาท/ป จํานวน 8,700 บาท
    3.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ 430
 บาท/ป จํานวน 12,470 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยยาง ตั้งจายจากเงินรายได

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ของ อบต.หวยไร ตั้งจายจากเงินรายได

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ของ อบต.หวยไร ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชบริการอินเตอรเน็ตของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หวยยาง ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยยาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการกอสรางรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหวยยาง ความยาว
รวม 62.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย
ยาง

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการปรับปรุงและตอ
เติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย
ยาง กวาง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 204,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 204,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนบานหนองไฮโคกสงา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหนองไฮโคกสงาในการจัดทํา
โครงการ
1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท 
2) โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการจํานวน 20,000
 บาท     
3) โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท     
4) โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน จํานวน 20,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. อุดหนุนโรงเรียนบานหลุบเพ็กซับมวงไข จํานวน 24,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหลุบเพ็กซับมวงไขในการจัด
ทําโครงการ
1) โครงการกําจัดเหาในเด็กวัยเรียน จํานวน 10,000 บาท
2) โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพขยับกายสบายชีวีดวยวิธีแอ
โรบิค จํานวน 14,500 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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3. อุดหนุนโรงเรียนหวยไรวิทยานุกูล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหวยไรวิทยานุกูลในการจัดทํา
โครงการเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. อุดหนุนโรงเรียนบานหวยยาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหวยยางในการจัดทํา
โครงการศูนยการเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

5. อุดหนุนโรงเรียนบานโสกมูลนาค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานโสกมูลนาคในการจัดทํา
โครงการศูนยการเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

6. อุดหนุนโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนปูดวงศึกษาลัยในการจัดทํา
โครงการ
1) โครงการพัฒนาเยาวชนพอเพียง สูความมั่น
คง ยั่งยืน ประจําป 2564 จํานวน 20,000 บาท
2) โครงการพัฒนาศูนยแหงการเรียนรูโรงเรียนปูดวงศึกษาลัย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,486,127 บาท
งบดําเนินงาน รวม 902,067 บาท

ค่าวัสดุ รวม 902,067 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหวยยาง ตั้งจายจากเงินรายได
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 802,067 บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหแก
นักเรียน โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.หวยไร ไดแก  
(1) โรงเรียนหวยไรวิทยานุกูล จํานวน 77,577 บาท 
(2) โรงเรียนบานหลุบเพ็กซับมวงไข จํานวน 185,776 บาท 
(3) โรงเรียนบานหวยยาง จํานวน 142,905 บาท  
(4) โรงเรียนบานโสกมูลนาค จํานวน 108,199 บาท 
(5) โรงเรียนบานหนองไฮโคกสงา จํานวน 228,647 บาท 
(6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยยาง จํานวน 58,963 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุการศึกษา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หวยยาง ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563) ตั้งจายจากเงินรายได
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,579,760 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,579,760 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,579,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
ความรับผิดชอบของ อบต.หวยไร ไดแก
(1) โรงเรียนหวยไรวิทยานุกูล จํานวน 164,920 บาท
(2) โรงเรียนบานหนองไฮโคกสงา  จํานวน 486,080 บาท
(3) โรงเรียนบานหลุบเพ็กซับมวงไข จํานวน 394,940 บาท
(4) โรงเรียนบานหวยยาง จํานวน 303,800 บาท
(5) โรงเรียนบานโสกมูลนาค จํานวน 230,020 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใชสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย
ยาง เชน หลอดไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน หิน ทราย สี ทินเนอร
สังกะสี ปูนซีเมนตฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ไมอัด สี ป้ายผา 
ป้ายไวนิลป้ายแผนอคลีลิค ป้ายสติกเกอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ 
แผนดิส แป้นพิมพ เมาส ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

1. คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น จํานวน 2 คน ๆ ละ 5,000 บาท ตอเดือน ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสุนัขและแมวในเขตตําบลหวยไร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสุนัขและแมวในเขต
ตําบลหวยไร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคไขเลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาโรคไขเลือดออก ตั้งจายจากเงินรายได

2. โครงการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินประจําตําบลหวยไร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดระบบการแพทยฉุก
เฉินประจําตําบลหวยไร ตั้งจายจากเงินรายได

3. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 10/8/2563  22:00:14 หนา : 25/40



4. โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูบานละ 3 โครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท/หมู
บาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ประจําป พ.ศ.2564 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา ประจําป พ.ศ.2564 ภายใตโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ตั้งจายจากเงินรายได

6. โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดตอภายในเขตตําบลหวยไร เชน โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19)  โรคไขหวัดนก โรคไขหวัดใหญ โรคมือเทา
ปาก และโรคติดตออื่น ๆ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลหวยไร ตั้ง
จายจากเงินรายได

7. โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค
ดวยวิถีธรรม วิถีไทย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคดวยวิถีธรรม วิถีไทย ตั้ง
จายจากเงินรายได

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เพื่อซอมแซมบานผูสูงอายุ คน
พิการ ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยไร ซึ้ง
สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ตั้งจายจาก
เงินรายได
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,907,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,134,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,134,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 908,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน  3 อัตรา
1. เงินเดือนผูอํานวยการกองชาง จํานวน 409,000 บาท
2. เงินเดือนนายชางโยธาชํานาญงาน จํานวน 318,000 บาท
3. เงินเดือนนายชางไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 181,000 บาท
และตําแหนงอื่นที่สามารถจายไดตามกฎหมายกําหนด  โดยจาย
เป็นรายเดือนตามที่ไดรับจริงในปนั้นๆ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงอื่นที่สามารถจายไดตาม
กฎหมายกําหนดโดยจายเป็นรายเดือนตามมติ ครม.กําหนด ตั้ง
จายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1 อัตรา  โดยจายเป็นรายเดือนตามที่ไดรับจริง ตั้ง
จายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 167,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวย
นายชางไฟฟ้า โดยจายเป็นรายเดือนตามมติ ครม. ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และตําแหนงอื่นที่สามารถจายได ตาม
กฎหมายกําหนดโดยจายเป็นรายเดือนตามมติ ครม.กําหนด ตั้ง
จายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 10/8/2563  22:00:14 หนา : 27/40



งบดําเนินงาน รวม 758,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับ
1. คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50,000 และ
คณะกรรมการตรวจการจาง จํานวน 80,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการตรวจการจางโครงการของ อบต.หวยไร ดําเนินการตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งจายจากเงินรายได
2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 100,000
 บาท เพื่อจายเป็นคา ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางของกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่มาปฏิบัตินอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ ตั้งจาย จากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการอบรมตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการอบรม
ตางๆ ของกองชางตั้งจายจากเงินรายได

2. คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานธุรการและงานดานอื่น ๆ ของกอง
ชาง

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานธุรการและงานดาน
อื่น ๆ ของกองชางจํานวน 1 คน ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  โดยจายเป็นคา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายจากเงินรายได

2. คาตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ําอุปโภค-บริโภคตําบลหวยไร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ําประปา และน้ํา
อุปโภค-บริโภคในเขตตําบลหวยไร ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมปรับปรุงครุภัณฑ เชน รถ
ยนต โตะ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ครุภัณฑ
สํานักงานของกองชาง และไฟฟ้าสาธารณะ หรือซอมแซม
ทรัพยสิน อื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงิน
รายได

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้มปากกา  ดินสอ  คาหมึกสําหรับเครื่อง
ปริ้นเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใชในงานของ อบต.หวย
ไร  เชน หลอดไฟฟ้า สตาสเตอร สายไฟ ฯลฯ เป็นตน ตั้งจายจาก
เงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ ไดแก เหล็กเสน ไม
ตางๆ สี ทินเนอร หินทราย สังกะสี ปูนซีเมนต ยางมะตอยสําเร็จ
รูป (ขนาด 20 กิโลกรัม) ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น ที่ใชสําหรับรถ
ยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพรอมกระเชาไฟฟ้า เครื่องยนต
และยานพาหนะตางๆ เป็นตน ตั้งจายจากเงินรายได
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน ไมอัด ป้าย
ผา  ป้ายผาไวนิล ผาฉาก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่อง
พิมพ แผน CD แป้นพิมพ เมาส ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 15,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

1. ประเภทคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล ภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอ
สราง ตั้งจายจากเงินรายได

งานไฟฟ้าถนน รวม 130,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอแกงครอ จํานวน 130,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอแกงครอ เพื่อดําเนินการ
โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรงต่ํา พรอมพาดสายดับ
และติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะเพิ่มเติม บานหนองไฮ หมู
ที่ 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 590,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

01. โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดและรณรงคป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคตอตานยาเสพ
ติดและรณรงคป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เชน ป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายรณรงคฯ เอกสารแผนพับ เป็นตน ตั้งจายจากเงินราย
ได

02. โครงการสงเสริมความรูตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ
.ศ.2540 และการมีสวนรวมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรู
ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการมีสวน
รวมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตั้งจายจากเงินรายได

03. โครงการสงเสริมความรูดานวินัย การยกยองบุคลากรและผูนํา
ชุมชนผูมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และการมีสวนรวม
ในการประสานงานดีเดน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมความรูดาน
วินัย การยกยองบุคลากรและผูนําชุมชนผูมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ และการมีสวนรวมในการประสานงานดี
เดน ตั้งจายจากเงินรายได

04. โครงการสงเสริมอาชีพการคาและพัฒนาตลาดชุมชนตําบลหวย
ไร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพการคา
และพัฒนาตลาดชุมชนตําบลหวยไร ตั้งจายจากเงินรายได

05. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลหวยไร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย
บริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลหวยไร ตั้งจายจากเงิน
รายได
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06. โครงการป้องกันไฟปาและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันไฟปาและ
หมอกควัน ตั้งจายจากเงินรายได

07. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล เชน เทศกาลปใหม, เทศกาลสงกรานต เป็น
ตน ตั้งจายจากเงินรายได

08. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟปาและหมอก
ควัน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟปาและหมอกควัน ตั้งจายจากเงิน
รายได

09. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหวยไร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลหวยไร ตั้ง
จายจากเงินรายได

10. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองคกรและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหวยไร (OD)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาองคกรและประสิทธิภาพของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลหวยไร Organization Development (OD) ตั้ง
จายจากเงินรายได

11. โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเตรียมความพรอม
กอนเขาสูวัยผูสูงอายุ ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในพิธีทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีการทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ตางๆ เชน งานประเพณี บุญบั้งไฟ งานวันเขาพรรษา ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานตงานวันผูสูงอายุ ฯลฯ เป็น
ตน ตั้งจายจากเงินรายได

2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเชน คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร เครื่อง
ดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ ตั้งจายจากเงินรายได
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเขารวมโครงการจัดงานประเพณีของดีคอน
สวรรค

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมเขารวมโครงการจัดงาน
ประเพณีของดีคอนสวรรค เชน คาจัดขบวนแห คาป้าย ฯลฯ เป็น
ตน ตั้งจายจากเงินรายได

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคอนสวรรค จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคอนสวรรคใน
การจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

วันที่พิมพ : 10/8/2563  22:00:14 หนา : 34/40



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,850,100 บาท

งบลงทุน รวม 1,850,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,850,100 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01. กอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหวยไร หมู 1 จํานวน 146,800 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหวย
ไร หมู 1 สามแยกหวยไร-บานซับสมบูรณ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยกรองพูนดิน (พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ) กวาง 5.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร มีจํานวนดินไมนอย
กวา 2,250 ลบ.ม. 
2. ลงลูกรังเสริมคันทางตลอดสาย (พรอมปรับเกรดแตง
เรียบ) กวาง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 338 ลบ.ม. 
3. วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 x 1.00
 เมตร จํานวน 9 ทอน 1 จุด และจํานวน 7 ทอน 3 จุด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

02. ปรับปรุงซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท
ติกคอนกรีต บานโคกสงา หมู 3

จํานวน 166,000 บาท

ปรับปรุงซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท
ติกคอนกรีต บานโคกสงา หมู 3 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

03. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหลุบเพ็ก หมู 4 จํานวน 146,600 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เลขที่ ทถ-2-206) บานหลุบ
เพ็ก หมู 4 สายทางวัดปาแกนธรรม ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 240 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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04. ปรับปรุงซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท
ติกคอนกรีต บานโสกมูลนาค หมู 5

จํานวน 159,000 บาท

ปรับปรุงซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท
ติกคอนกรีต บานโสกมูลนาค หมู 5 ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

05. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกไมงาม หมู 6 จํานวน 146,600 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เลขที่ ทถ-2-206) บานโคกไม
งาม หมู 6  สายหมูบาน-วัดปา ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 240 ตร.ม. ลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

06. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยยาง หมู 7 จํานวน 150,900 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เลขที่ ทถ-2-206) บานหวย
ยาง หมู 7  สายรอบหมูบาน ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 240 ตร.ม. วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 0.40x1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน 1 จุด ลงลูกรังไหล
ทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

07. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงเย็น หมู 8 จํานวน 146,600 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เลขที่ ทถ-2-206) บานดง
เย็น หมู 8  สายทางหลวง 201 - แยกโปรงใสไก ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 240 ตร.ม. ลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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08. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซับมวงไข หมู 9 จํานวน 113,500 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เลขที่ ทถ-2-206) บานซับมวง
ไข หมู 9  สายรอบหมูบานทิศใต ขนาดผิวจราจร
กวาง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 180 ตร.ม. วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 0.30 เมตร จํานวน 7 ทอน 1 จุด ลงลูกรังไหลทางกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

09. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซับทอง หมู 10 จํานวน 139,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เลขที่ ทถ-2-206) บานซับ
ทอง หมู 10 สายรอบหมูบาน ขนาดผิวจราจร
กวาง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 225 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

10. ปรับปรุงซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท
ติกคอนกรีต บานประชาแสนสุข หมู 11

จํานวน 144,000 บาท

ปรับปรุงซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท
ติกคอนกรีต บานประชาแสนสุข หมู 11 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

11. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยยาง หมู 12 จํานวน 139,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เลขที่ ทถ-2-206) บานหวย
ยาง หมู 12  สายรอบหมูบาน(ตอโครงการเดิม) ขนาดผิวจราจร
กวาง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 225 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

12. ปรับปรุงซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท
ติกคอนกรีต บานซับผักกูด หมู 13

จํานวน 105,500 บาท

ปรับปรุงซอมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท
ติกคอนกรีต บานซับผักกูด หมู 13 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
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13. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซับสมบูรณ หมู 14 จํานวน 146,600 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เลขที่ ทถ-2-206) บานซับ
สมบูรณ หมู 14  สายรอบหมูบาน ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 240 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจายจากเงินรายได

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอนุรักษสิ่งแวด
ลอมหรือกิจกรรมตามหนังสือสั่งการตางๆ เชน อนุรักษสิ่งแวด
ลอม การปลูกปา การบํารุงรักษาปา การปรับปรุงภูมิทัศน รักษา
ความสะอาดถนนสาธารณะภายในตําบลหวยไร การกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชในลําหวยตาง ๆ ฯลฯ เป็นตน เพื่อจายเป็นคาใช
จาย เชน ป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาใช
จายอื่นๆ และคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่องสําหรับรถหรือเครื่อง
จักรกลที่ขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการอื่น ฯลฯ เป็นตน ตั้ง
จายจากเงินรายได
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2. โครงการสรางน้ํา สรางฝายมีชีวิต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการสรางน้ํา สราง
ฝายมีชีวิต เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาน้ําดื่ม เชือก
ปอ เชือกฟาง ทรายหยาบ ไมไผ ลวด ฯลฯ เป็นตน เพื่อเป็นการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และแหลงน้ําภายในตําบลหวยไร ตั้งจายจาก
เงินรายได

3. โครงการจังหวัดสะอาด Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจังหวัด
สะอาด Big Cleaning Day ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,264,526 บาท

งบกลาง รวม 12,264,526 บาท
งบกลาง รวม 12,264,526 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลหวย
ไร โดยจายเป็นรายเดือนตามระเบียบฯกําหนด ตั้งจายจากเงินราย
ได

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปงบ
ประมาณ 2564 ตั้งจายจากเงินรายได

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,408,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,214,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป
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สํารองจาย จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เชน ภัย
แลง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือที่จําเป็นในกรณีที่ไมไดตั้งงบ
ประมาณรายจายไว หรือมีความจําเป็นตองจาย  ใหจายตามความ
เหมาะสมหรือตั้งงบประมาณรายจายไวแลวแตไมพอจาย หรือ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือประชาชนของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และใหเป็นอํานาจของคณะผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 19 ตั้งจายจากเงินราย
ได 147,997 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 42,003 บาท

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น/พื้นที่
ตําบลหวยไรตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 184,726 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) ประจําปงบประมาณ 2564 ตั้งจายจากเงินรายได
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