
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล

อําเภอบําเหน็จณรงค   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,345,600 บาท
งบกลาง รวม 17,345,600 บาท

งบกลาง รวม 17,345,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 188,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสวนของนาย
จ้าง 5% ของคาจ้าง ( 167,600  บาท)
ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้) 
 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสวนของนาย
จ้าง 5% ของคาจ้าง  (20,400  บาท)   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  พ.ศ.2561 กรณี
ลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย    
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)    
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,000,000 บาท

 -เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้
กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้แล้ว (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565  หน้าที่ 146 ลําดับที่ 1)      
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)      

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,696,000 บาท

 -เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ  800 บาท/เดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25
 พ.ย.2557)  4,600,000 บาท     
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)     
 -เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี ได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ  1,000 บาท/เดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่  28 เม.ย.2563) 96,000 บาท     
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 146 ลําดับที่ 2)
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)       
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

 - เพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วย
เอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู
ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคน
ละ 500  บาท/เดือนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565
)  หน้าที่ 146 ลําดับที่ 3)       
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)       

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

 -เป็นรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง  ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ     
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)     

รายจายตามข้อผูกพัน

1.) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัวทะเล (สปสช.) จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัวทะเล  ให้ไป
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)

2.) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวทะเล จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหัวทะเล ให้ไป
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 69,600 บาท

 -เพื่อจายชดเชยในสวนที่ท้องถิ่นรับภาระให้แกลูกจ้างประจําถาย
โอนที่เกษียณอายุราชการ     
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 410,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ในอัตรา 2% ของประมาณการรายได้ไมรวมเงินอุดหนุน 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,736,420 บาท

งบบุคลากร รวม 4,482,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล/รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหาร
สวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,886,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล/รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล/เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,911,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงตางๆดังนี้
1) ตําแหนง   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
2) ตําแหนง   หัวหน้าสํานักปลัด   
2) ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล  
3) ตําแหนง  เจ้าพนักงานธุรการ  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว    เงินคาตอบแทนพิเศษราย
เดือน ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 104,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล   ดังนี้
1) ตําแหนง   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
2) ตําแหนง   หัวหน้าสํานักปลัด   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 433,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนงตางๆ ดังนี้
1) ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   
2) ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต(ทักษะ)   
3) ตําแหนง  แมบ้าน(ทักษะ)   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 31,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง เชน เงินคาครองชีพ
ชั่วคราว ตําแหนงตางๆดังนี้
1) ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต(ทักษะ)  
2) ตําแหนง  แมบ้าน(ทักษะ)  
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)
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งบดําเนินงาน รวม 2,212,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเลมี
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆ เชน คาสมนาคุณกรรมการสอบคัด
เลือกฯ  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย   คาตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 102,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)

ค่าใช้สอย รวม 1,415,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คาเบี้ย
ประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก  ฯลฯ

จํานวน 45,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)คาใช้จายพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  คาใช้จายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ที่
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  คาลงทะเบียนอบรมตางๆ

2)  คาใช้จายในการจัดกิจกรรมหรือเข้ารวมงานรัฐพิธี/ราชพิธี งาน
รวมพลังมวลชนหรือจัดกิจกรรมวันสําคัญที่ทางรัฐบาลประกาศให้
เป็นวันสําคัญตางๆ

จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมหรือเข้ารวมงานรัฐ
พิธี/ราชพิธีงานรวมพลังมวลชนหรือจัดกิจกรรมวันสําคัญที่ทาง
รัฐบาลประกาศให้เป็นวันสําคัญตางๆ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565  หน้าที่ 131  ลําดับที่ 9)

3)  คาใช้จายตามโครงการ "อบต.เคลื่อนที่  บําบัดทุกข  บํารุงสุข   
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ"อบต.เคลื่อนที่ บําบัดทุกข
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เชนคารับรอง คาอาหารกลาง
วัน คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565  หน้าที่ 152  ลําดับที่ 21)

4) คาใช้จายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานให้แกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจ้างของ อบต.

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 148  ลําดับที่ 1)

5) คาใช้จายเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร

จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 29/9/2564  18:06:36 หน้า : 7/67



6) คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7 หน้าที่ 25  ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)

7) คาใช้จายตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน  สูการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 150  ลําดับที่ 11)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ปกติ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิ่มพ ตรายาง ธงชาติ  หมึกเครื่องถายเอกสาร  น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส  เข็มขัด
รัดสายไฟ  เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ หม้อ
แปลง  ลําโพง  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงวงจรตางๆ ไฟ
ฉายสปอรตไลท หัวแร้งไฟฟ้า  เครื่องวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เคริ่องตัด
กระแสไฟฟ้าอัตโนมัติฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน แปรง  ไม้
กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม  ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ํา  จานรอง ถาด  มีด เตาไฟฟ้า เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติก
น้ําร้อน  ถังแกส กระติกน้ําแข็ง ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม  เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อ
น้ํารถยนต  กันชนรถยนต เบาะรถยนต   ไฟหน้า ฟิลมกรอง
แสง น้ํากลั่น ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจาร
บี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงและ
ภาพ เลนสซูม ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk, Femovable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Dirve) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่
ชิป เม้าท เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่
มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาท ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 465,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงานและในที่สาธารณะที่ อบต.หัว
ทะเล รับผิดชอบ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานและในที่สาธารณะที่ อบต
.หัวทะเล รับผิดชอบ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทเคลื่อนที่  คาโทรศัพทพื้นฐานในสํานัก
งาน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร)คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  คาตอ
สัญญาณจีพีเอส(1 ครั้ง/ปี) ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท

วันที่พิมพ : 29/9/2564  18:06:36 หน้า : 10/67



ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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1) เครื่องคอมพิวเตอร   สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core)  และ 12 แกนเสมือน(12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็จสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อย
กวา 4.2 GHzจํานวน  1 หนวย       
 -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา  ดังนี้         1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา  2 GB 
หรือ    
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา  8 GB       
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด  Solid State  Drive    ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา   250 GB จํานวน  1  หนวย   
- มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 ชอง   
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network  Interface) 
แบบ 10/100//1000 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
  ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง        
- มีแป้นพิมพและเม้าส      
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา  19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)          
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

1)โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  อําเภอบําเหน็จณรงค   จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใช้จายในการบริหารศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2 )พ.ศ.2561 โดยเทศบาลตําบลบ้านเพชร เป็นหนวยงานรับผิด
ชอบ และองคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่น ในเขตอําเภอบําเหน็จ
ณรงค  สนับสนุนงบประมาณจํานวนแหงละ  20,000
   บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 151
  ลําดับที่ 15)
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 526,300 บาท
งบบุคลากร รวม 511,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 511,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 222,300 บาท

-เพื่อจายเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผน 

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 289,000 บาท

-เพื่อจายเงินคาจ้างให้กับลูกจ้างประจํา  ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)
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งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)   

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ที่อากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
อบรมตางๆ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,029,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,435,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,435,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 900,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงตางๆ ดังนี้
1) ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองคลัง   
2) ตําแหนง   นักวิชาการการเงินและบัญชี  
3) ตําแหนง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
4) ตําแหนง   เจ้าพนักงานพัสดุ  
5) ตําแหนง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ตําแหนงตางๆ
ดังนี้
1) ตําแหนง   เจ้าพนักงานพัสดุ  
2) ตําแหนง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองคลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 465,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนงตางๆ ดังนี้
1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  
3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง เชน คาครองชีพชั่ว
คราว ตําแหนงตางๆ ดังนี้
1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  
3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)
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งบดําเนินงาน รวม 554,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเลมี
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆ เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  คณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง  และผู้ควบคุมงานกอสร้างของ อบต
. ฯลฯ       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติ ราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)     

ค่าใช้สอย รวม 224,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาจ้างเหมาบริการโครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

จํานวน 182,400 บาท

-เพื่อจ้างเหมาบริการโครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล อ
.บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ  เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หน้าที่ 152  ลําดับที่ 16)
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  18:06:36 หน้า : 16/67



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง(รายจายในการับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) พิธีเปิดอาคารตางๆ คาใช้
จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ที่
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  คาลงทะเบียนอบรมตางๆ 
      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ปกติ เชน ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณตางๆ  เครื่องปรับ
อากาศ โตะ คอมพิวเตอร  ฯลฯ      
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษ คารบอน กระดาษ
ไข ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิ่มพ ตรายาง  ธงชาติ  หมึกเครื่องถายเอกสาร  น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ       
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียง
และภาพ เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ฯลฯ       

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน  อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk, Femovable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Dirve) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่
ชิป เม้าท เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่
มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาทฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,500 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียากร  คาธนาณัติ คา
ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงิน คาเชาตู้ไปรษณียฯลฯ     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,500 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร)คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ       
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)       
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งบลงทุน รวม 39,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด   จํานวน 2 หลัง จํานวน 14,600 บาท

 - มีมือจับชนิดบิด   
 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น   
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)   

2) โตะทํางาน(ไม้)   จํานวน  1  ตัว จํานวน 2,800 บาท

 -ขนาดไมน้อยกวา  120(ยาว) x 60(กว้าง)(ลึก) x 70
(สูง) เซนติเมตร(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรร
ให้)    

วันที่พิมพ : 29/9/2564  18:06:36 หน้า : 19/67



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1) คอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน       
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)จํานวน 1 หนวย   หรือมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งหรือดีกวา  ดังนี้       
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHZ และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics  Proce-ssing Unit)  ไมน้อย
กวา  10 แกนหรือ       
2) ในกรณีมีหนวยความจําแบบ  Crche  Memory รวมใน
ระดับ(Level)  เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา  6 MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHZ และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง       
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา   8 GB       
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน  1 หนวย    
 -มีจอที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา  1.366 x 768 Pixel   
และมีขนาดไมน้อยกวา  12  นิ้ว     
 -มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ  USB 2.0   หรือดีกวาไมน้อย
กวา  3  ชอง       
 -มีชองเชื่อมแบบ HDMI  หรือ VGA  จํานวนไมน้อยกวา  1  ชอง
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
 -สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (EEE 802.11b.g.n.ac)  
และ Bluetooth       
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)       

วันที่พิมพ : 29/9/2564  18:06:36 หน้า : 20/67



งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 103,500 บาท
งบบุคลากร รวม 90,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 90,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 90,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)

งบดําเนินงาน รวม 13,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ที่
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  คาลงทะเบียนอบรมตางๆ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)      
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 480,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเลมี
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆ เชน คาป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาด้วยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560  โดยใช้อัตราคาตอบแทนตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ  วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2560 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)     

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 20,000 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 145  ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)

วันที่พิมพ : 29/9/2564  18:06:36 หน้า : 22/67



2) คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติตําบลหัวทะเล จํานวน 30,000 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6  หน้าที่ 12 ลําดับที่ 35)      
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)        

3) คาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 200,000 บาท

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  หน้าที่ 140  ลําดับที่ 5)      
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)      

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
 เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อ
น้ํารถยนต  กันชนรถยนต เบาะรถยนต   ไฟหน้า ฟิลมกรอง
แสง น้ํากลั่น ฯลฯ        
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจาร
บี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ       
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)        

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 709,260 บาท
งบบุคลากร รวม 549,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 549,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 419,900 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,360 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง พนักงานขับรถ
บรรทุกน้ําเอนกประสงค (ทั่วไป)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง  เชน เงินคาครองชีพ
ชั่วคราว ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค(ทั่วไป)
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติ ราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ       
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)     

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ที่
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  คาลงทะเบียนอบรมตางๆ       
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)       

2) คาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในชวง
เทศกาลตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ถนนในชวงเทศกาลตางๆ  เชน วันสงกรานตและเทศกาลวันปี
ใหมฯลฯ เป็นคาป้ายเตือนภัยบริเวณจุดเสี่ยง   ป้าย
รณรงค ประชาสัมพันธ ตางๆ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  หน้าที่ 140  ลําดับที่ 2)        

3) คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  หน้าที่ 140  ลําดับที่ 8)       
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ปกติ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)      

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อ
น้ํารถยนต  กันชนรถยนต เบาะรถยนต   ไฟหน้า ฟิลมกรอง
แสง น้ํากลั่น ฯลฯ       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจาร
บี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ       
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)        

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 624,000 บาท

งบบุคลากร รวม 549,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 549,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ดังนี้
1) ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  
2) ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  
3) ตําแหนง  เจ้าพนักงานธุรการ 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้า
พนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเลมี
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆ      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติ ราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)      

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คา
ธรรมเนียมตางๆ เชน คาเบี้ยประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ
.จราจรทางบก  ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ที่
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  คาลงทะเบียนอบรมตางๆ      
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)   

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิ่มพ ตรายาง  ธงชาติ  หมึกเครื่องถายเอกสาร  น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน  อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk, Femovable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Dirve) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่
ชิป เม้าท เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่
มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาทฯลฯ     
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)       

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,655,340 บาท
งบบุคลากร รวม 2,278,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,278,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,077,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง  ครู/ครูผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  4  อัตรา
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ครู
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,063,840 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนงตางๆ ดังนี้
1) ตําแหนง  ผู้ชวยหัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  1  อัตรา
2) ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน  3  อัตรา  
3) ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต (ทักษะ)  จํานวน  1  อัตรา 
4) ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน  1  อัตรา  
5) ตําแหนง  แมบ้าน(ทั่วไป)  จํานวน  1  อัตรา  
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)658,400
  บาท
6) ตําแหนง  ผู้ชวยหัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  1  อัตรา
7) ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  จํานวน  2   อัตรา  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)  405,600  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 53,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตําแหนงตางๆ ดังนี้
1) ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน  1  อัตรา  
2) ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต (ทักษะ)   จํานวน  1  อัตรา 
3) ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน  1  อัตรา   
4) ตําแหนง  แมบ้าน(ทั่วไป)  จํานวน  1  อัตรา   
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้) 51,500
 บาท
5) ตําแหนง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  จํานวน  2   อัตรา   
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน) 2,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,258,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเลมี
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆ     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติ ราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)      

ค่าใช้สอย รวม 994,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆคาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คา
ธรรมเนียมตางๆ เชน คาเบี้ยประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ
.จราจรทางบก  ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

2 )คาจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหัวทะเล

จํานวน 200,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหัวทะเล  ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก  ประจําปีงบประมาณ  2565      
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.) โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา ศพด. เงินสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายให้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหัวทะเล  อัตรามื้อ
ละ 21  บาท/คน  จํานวน 245 วัน 

2.) โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา ศพด. เงินสนับ
สนุนคาจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(คารายหัว)

จํานวน 158,100 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว)สําหรับของศูนย พัฒนาเด็กเล็กตําบลหัวทะเล  อัตราคน
ละ  1,700 บาท/ปี 
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3.) โครงการสนับสนุนคาใช้จายบริหารสถานศึกษา ศพด.เงินสนับ
สนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด.

จํานวน 56,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหัวทะเล  ได้แก      
 - คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี     - คาอุปกรณการ
เรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี       - คาเครื่องแบบนัก
เรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี    - คากิจกรรมคุณภาพผู้
เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 40 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)     

4.) คาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ ประจําปี 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 121
 ลําดับที่ 12) 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)      

5.) คาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหัวทะเล

จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 27)     
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)   

ค่าวัสดุ รวม 1,223,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,143,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แกโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.จัดตั้งเองและรับถายโอนภารกิจ ใน
พื้นที่ตําบลหัวทะเลจํานวน  260 วัน ในอัตรา 7.37
 บาท/คน/วัน  แยกเป็น
1) คาวัสดุงานบ้านครัว(อาหารเสริม(นม))สําหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตําบลหัวทะเล  955,000  บาท
2) คาวัสดุงานบ้านครัว(อาหารเสริม(นม))สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหัวทะเล   188,000  บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 2) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
 เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อ
น้ํารถยนต  กันชนรถยนต เบาะรถยนต   ไฟหน้า ฟิลมกรอง
แสง น้ํากลั่น ฯลฯ      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจาร
บี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ        
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร)คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ       
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)       

งบเงินอุดหนุน รวม 2,118,280 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,118,280 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,118,280 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาอาหารกลางวันให้แกโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที่
ตําบลหัวทะเล ในอัตรา 21 บาทตอคน รวม 200  วัน   ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 120 ลําดับที่ 1 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)      

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 650,300 บาท

งบบุคลากร รวม 570,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 570,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 399,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงตางๆดังนี้
1) ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ   
2) ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 117,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง คนงานทั่ว
ไป(ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง ตําแหนง คนงานทั่ว
ไป(ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเลมี
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆ       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติ ราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)       

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.) เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจ้างเหมาบริการ คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 29/9/2564  18:06:37 หน้า : 35/67



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ที่
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  คาลงทะเบียนอบรมตางๆ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้ใช้งานได้ตามปกติ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)     

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิ่มพ ตรายาง  ธงชาติ  หมึกเครื่องถายเอกสาร  น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ       
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน  อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk, Femovable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Dirve) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่
ชิป เม้าท เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาทฯลฯ     
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)        

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 998,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 758,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 698,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.) คาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัดติยราชนารี

จํานวน 48,400 บาท

-เพื่อสําหรับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อัตราตัว
ละ 30 บาทและสําหรับการสํารวจ ข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว อัตราตัวละ 6 บาทตอปี (1,465  ตัว) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 134 ลําดับที่ 2) 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)      
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2.) คาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันและกําจัดยุงลายภายใน
พื้นที่ตําบลหัวทะเล

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันและกําจัดยุง
ลายภายในพื้นที่ตําบลหัวทะเล  เชน คารับรอง คาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง เชน คาจัดหาชุดทรายอะเบท  สารเคมีกําจัดยุง
ลาย  
น้ํามันดีเซลสําหรับผสมสารเคทีกําจัดยุงลาย น้ํามันเบนซินสําหรับ
เครื่องฉีดพนหมอกควัน ป้ายโครงการ ฯลฯ   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 134 ลําดับที่ 1) 
      

3.) โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ  โรคระบาดตางๆ ในพื้นที่
ตําบลหัวทะเล

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันและระงับโรคติดตอหรือโรค
ระบาดตางๆ เชน โรคระบาดสัตว, โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา(Covid-19) ฯ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่ม
เติมครั้งที่  7 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 2)       
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)        

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
เชน  แอลกอฮอล  ออกซิเจน  น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง  ลูก
ยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ (รวม
กํามะถัน กรด ดาง)ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุก
ตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย สําลี
และผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว  กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง(Stethoscope) เปลหามคน
ไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1.) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะชุมชน/หมูบ้านสําหรับดําเนิน
การขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม
ตางๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่นั้นๆ แหง
ละ 20,000 บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หน้าที่ 137 ลําดับที่ 26)       
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)       

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,205,300 บาท

งบบุคลากร รวม 900,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 900,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 858,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ดังนี้ 
1) ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
2) ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้) 
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งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเลมี
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆ เชน คาสมนาคุณคัดเลือกกรรมการ
สอบคัดเลือก   คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ฯลฯ (ตั้ง
จายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ  (ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  (ตั้งจาย
จากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ

จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ที่
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  คาลงทะเบียนอบรมตางๆ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)   

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิ่มพ ตรายาง  ธงชาติ  หมึกเครื่องถายเอกสาร  น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ       

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
 เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อ
น้ํารถยนต  กันชนรถยนต เบาะรถยนต   ไฟหน้า ฟิลมกรอง
แสง น้ํากลั่น ฯลฯ        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจาร
บี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ        
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
เชน  แอลกอฮอล  ออกซิเจน  น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง  ลูก
ยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ ฟิลมเอกซเรย  เคมีภัณฑ (รวม
กํามะถัน กรด ดาง)ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุก
ตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย สําลี
และผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว  กระบอกตวง    เบ้าหลอม หูฟัง(Stethoscope) เปลหาม
คนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร ฯลฯ        

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน  อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk, Femovable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc,Flash Dirve) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่
ชิป เม้าท เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม   โปรแกรมคอมพิวเตอรที่
มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาทฯลฯ   
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)       
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใช้จายตามโครงการให้ความชวยเหลือประชาชนด้านการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต(ผู้ด้วอยโอกาส ผู้ยากไร้)

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อให้การชวยเหลือประชาชนด้านการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต นอกจากกรณีการชวยเหลือด้านสาธารณภัยฉุก
เฉิน ให้องคการปกครองสวนท้องถิ่นพิจารณาใช้จายงบประมาณ
ชวยเหลือประชาชน
ตามหลักเกณฑของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยโดยอนุโลม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายเพื่อเชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565  หน้าที่ 143 ลําดับที่ 9)       
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)       

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,354,300 บาท

งบบุคลากร รวม 445,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 445,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 155,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง  นายชาง
ไฟฟ้า

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 8,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว ตําแหนง  นายชางไฟฟ้า

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 261,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนงตางๆ ดังนี้
1) ตําแหนง  ผู้ชวยชางไฟฟ้า  
2) ตําแหนง  คนงานทั่วไป(ทั่วไป)  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตําแหนงตางๆดังนี้
1) ตําแหนง  ผู้ชวยชางไฟฟ้า  
2) ตําแหนง  คนงานทั่วไป(ทั่วไป) 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้) 

งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเลมี
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆ เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
สอบคัดเลือกตางๆ   ฯลฯ      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติ ราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)      

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน  คา
ธรรมเนียมตางๆเชน คาเบี้ยประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ
.จราจรทางบก  คารังวัดที่สาธารณะ ฯลฯ

จํานวน 40,000 บาท

(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ที่
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  คาลงทะเบียนอบรมตางๆ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาสิ่งกอสร้าง
สาธารณูปการ เชน  อาคารตางๆ โรงจอดรถ รั้ว  ฯลฯ      
 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาสิ่งกอสร้าง
สาธารณูปโภค เชน  ถนน ระบบระบายน้ํา ฯลฯ        - เพื่อจาย
เป็นบํารุงรักษาที่สาธารณะ  เชน คาหลักแนวเขตที่สาธารณะ ใน
เขตพื้นที่ตําบลหัวทะเล    
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)  

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส  เข็มขัด
รัดสายไฟ  เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ หม้อ
แปลง  ลําโพง  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงวงจรตางๆ ไฟ
ฉายสปอรตไลท  
หัวแร้งไฟฟ้า  เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า   เคริ่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติฯ
ลฯ  
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)      
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งบเงินอุดหนุน รวม 399,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 399,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1)เงินอุดหนุนประปาหมูบ้านเขาดิน ม.5  ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

จํานวน 290,000 บาท

-ตามโครงการวางทอเมนประปา บ้านเขาดิน หมู 5 ต.หัวทะเล  อ
.บําเหน็จณรงค  จ.ชัยภูมิ โดยทําการวางทอพีวีซี ขนาด  2
  นิ้ว ชั้น 13.5 จํานวน 473 ทอน โดยมีความยาวรวมทั้ง
หมด  2,245  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.หัว
ทะเล กําหนด  
 จุดที่ 1 จากซอยลับแล-ถนนสายศาลตาปู่  ยาว  640 เมตร 
 จุดที่ 2 ซอยโรงเรียน-ถนนศาลตาปู่  ยาว 550 เมตร  
จุดที่ 3 สายแยกหนองสะแก-บ้านนายปุก  205 เมตร   
จุดที่ 4 ซอยแยกประปา-วัดเขาดิน ยาว 500 เมตร   
จุดที่ 5 ซอยแสงสุวรรณ   ยาว 140 เมตร    
จุดที่ 6 ซอยลับแล   ยาว 160 เมตร     
จุดที่ 7 ซอยศรีอุดม   ยาว 50 เมตร     
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 7
  หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1)      
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)         
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2) เงินอุดหนุนประปาหมูบ้านโคกแสว ม.6  ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ

จํานวน 109,000 บาท

-ตามโครงการวางทอเมนประปา บ้านโคกแสว  หมู 6   ต.หัว
ทะเล    อ.บําเหน็จณรงค  จ.ชัยภูมิ  โดยทําการวางทอพีวี
ซี ขนาด 1-1.5 นิ้ว   ชั้น 13.5 จํานวน  250   ทอน  โดยมีความ
ยาวรวมทั้งหมด  2,245  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตาม
แบบ อบต.หัวทะเล กําหนด      
จุดที่ 1 หน้าบ้านนายฉ่ํา  ฟ้าคุ้ม - บ้านนายมานพ  เพียขุน
ทด  ยาว  200 เมตร        
จุดที่ 2 หน้าบ้านนายสมชาย  กองโคกสูง - บ้านนางส้มเช้า  ยุทธ
หาร   ยาว  300 เมตร       
จุดที่ 3 หน้าบ้านนายเพิก ศิลา - บ้านนางประสงค  ภูจํา
นงค  ยาว  500  เมตร        
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 7
 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 2)       
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)       

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,197,400 บาท
งบบุคลากร รวม 840,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 840,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนงตางๆดังนี้
1) คนงานทั่วไป(ทั่วไป)   จํานวน  6  คน   
2) คนงานประจํารถขยะ(ทั่วไป) จํานวน  1  คน   
3) พนักงานขับรถขยะ (ทั่วไป) จํานวน  1  คน   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆพนักงานจ้าง ตําแหนงตางๆ ดังนี้
1) คนงานทั่วไป(ทั่วไป)   จํานวน  6  คน   
2) คนงานประจํารถขยะ(ทั่วไป) จํานวน  1  คน   
3) พนักงานขับรถขยะ (ทั่วไป) จํานวน  1  คน   
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)
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งบดําเนินงาน รวม 357,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)      

ค่าใช้สอย รวม 242,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) คาใช้จายตามโครงการจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในเขตตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 182,400 บาท

ประจําปีงบประมาณ 2565 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้าที่ 158 ลําดับที่ 3)     
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายตามโครงการชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสะอาดปราศจากขยะ เชน คา
ป้ายรณรงคประชาสัมพันธ  ห้ามทิ้งขยะ  ในที่สาธารณะ  คาตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสินในการประกวดชุมชนสะอาด  คาจัด
เตรียมสถานที่สําหรับไว้พักเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากหมู
บ้าน เพื่อนําไปกําจัดอยางถูกวิธี  คาจัดทําที่คัดแยกประเภท
ขยะ คาฝึกอบรม  คาใช้จายในการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ฯลฯ    

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 135 ลําดับ
ที่ 15)
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)        
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ     
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)     

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
 เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อ
น้ํารถยนต  กันชนรถยนต เบาะรถยนต   ไฟหน้า ฟิลมกรอง
แสง น้ํากลั่น ฯลฯ       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจาร
บี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ        

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน  เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกงผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผู้ผูกคอ ฯลฯ       
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)       
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 352,720 บาท

งบบุคลากร รวม 337,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 337,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 178,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง  เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 147,960 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 11,460 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง  ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน 
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)      
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ที่
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  คาลงทะเบียนอบรมตางๆ     
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)     

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ/กลุมสตรีตําบลหัวทะเล อ.บําเหน็จณรงค  จ.ชัยภูมิ

จํานวน 150,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้าที่ 145 ลําดับที่ 4)      
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)      
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2) คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบลหัว
ทะเล

จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
ตําบลหัวทะเล ประจําปี 2565 เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คา
พาหนะ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ตาม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 155 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)       

3) คาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอ
เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว  เชน คาวัสดุ
อุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาที่พัก คาพาหนะ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จําเป็นในการดําเนินงาน ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 155 ลําดับที่ 2)
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)       
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4) คาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลหัวทะเล  (อพม.ตําบล
หัวทะเล)

จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตําบลหัว
ทะเล  (อพม.ตําบลหัวทะเล) เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คา
พาหนะและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการดําเนิน
งาน  ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 155 ลําดับที่ 9)
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)       

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 550,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  โครงการจัดการแขงขันกีฬาทะเลสีมุมเกมสต้านยาเสพติด ตําบล
หัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 300,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาให้แก
ประชาชน เยาวชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการ
เบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 133
 ลําดับที่ 5) 
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2)  โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท"  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 250,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท ประจําปี 2565 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 1) 
ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตําบลหัว
ทะเล

จํานวน 220,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปี 2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 133 ลําดับ
ที่ 17)
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)     
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1)  โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอพารค) จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดชัยภูมิ,อุทยานธรณี เชน การจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ฯลฯ   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 7
 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 1)      
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 761,860 บาท

งบบุคลากร รวม 531,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 531,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 309,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงตางๆดังนี้
1) ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง  
2) ตําแหนง  วิศวกรโยธา 
3) ตําแหนง  นายชางโยธา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง นาย
ชางโยธา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองชาง 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,880 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
โยธา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 7,980 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
โยธา  
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวทะเลมี
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆ     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่
องคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตางๆนอกเวลา
ราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)     

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ  คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาติตตั้งไฟฟ้า 
ประปา  โทรศัพท เครื่องรับสัญญาณตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ธรรมเนียมตางๆเชน คาเบี้ยประกันรถยนต คาธรรมเนียม พ.ร.บ
.จราจรทางบก ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ที่
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  คาลงทะเบียนอบรมตางๆ  
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ปกติ เชน ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณตางๆ     
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
เชน กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด  เทปพีวีซีแบบใส  กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิ่มพ ตรายาง  ธงชาติ  หมึกเครื่องถายเอกสาร  น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ      

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน ไม้
ตางๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสีย
ม สิ่ว  ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ       
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
 เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามัน
เบรก หัวเทียน  ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อ
น้ํารถยนต  กันชนรถยนต เบาะรถยนต   ไฟหน้า ฟิลมกรอง
แสง น้ํากลั่น ฯลฯ      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ  แกสหุงต้ม น้ํามันจาร
บี น้ํามันเกียร  น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ       

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน  อุปกรณ
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk, Femovable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Dirve) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่
ชิป เม้าท เครื่องอานข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000 บาทฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือที่รัฐจัดสรรให้)      
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งานก่อสร้าง รวม 3,130,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,130,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,130,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

1) โครงการตอเติมห้องครัวองคการบริหารสวนตําบลหัวทะเล จํานวน 206,000 บาท

บ้านหัวสะพาน หมูที่ 10 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  ปริมาณงานกว้าง  4 เมตร  ยาว 10.5
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล
กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 7
 หน้าที่  22 ลําดับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)      

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- โครงการกอสร้างห้องน้ําสําหรับคนพิการองคการบริหารสวนตําบล
หัวทะเล

จํานวน 103,000 บาท

บ้านหัวสะพาน หมูที่ 10 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ โดยทําการกอสร้างห้องน้ํา กว้าง 2
 เมตร ยาว 2.20 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 4.40 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ  ตามแบบที่ อบต.กําหนด (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 1)  
 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)   
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคูขาด บ้านหัวสระ
ใหม  หมูที่ 12  ตําบลหัวทะเล   อําเภอบําเหน็จณรงค   จังหวัด
ชัยภูมิ

จํานวน 249,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5
 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 94 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 470  ตารางเมตร วางทอระบายน้ําขนาด 0.30*1.00
 เมตร จํานวน  7  ทอน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบ
ต.กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 7 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 44)        

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข(บริเวณหน้า
บ้านนายหัด เกตคําดี) บ้านหนองดง  หมูที่ 7 ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 200,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4
 เมตร  หนา 0.15  เมตร ยาว 92.50 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 370 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 50)        

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรื่นรมย บ้านโคกแส
ว หมู 6 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 142,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีต คสล. กว้าง 4 เมตร  หนา 0.15
  เมตร ยาว 66.50 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  260
   ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  ตามแบบที่ อบต
.กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 7 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 50)      
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- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณศรี(บริเวณ
หน้าบ้านนายดง เฝ้าหนองดู)บ้านกุม หมูที่ 3 ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 248,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5
 เมตร  หนา 0.15  เมตร ยาว 95.50  เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้าง
ไมน้อยกวา 477.50  ตารางเมตร และวางทอพีวีซี ชั้น 8.5
 ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1 ทอน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 9)       

- โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแดง-หนองดง  
บ้านเกา  หมูที่ 8 ตําบลหัวทะเล   อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัด
ชัยภูมิ

จํานวน 249,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีต คสล. กว้าง 5 เมตร  หนา 0.15
  เมตร ยาว 94.50  เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อย
กวา  472.50  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 45)        

- โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.สายหนองเสือนวล(บริเวณ
บ้านนายสะอิ้ง ตั้งไพโรจนวงศ)บ้านหัวสระ  หมูที่ 2 ตําบลหัวทะเล 
อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 141,000 บาท

 โดยทํากอสร้างรางระบายน้ํา จุดที่ 1 กว้าง  2.00  เมตร ลึก
เฉลี่ย  1.50  เมตร  ยาว  64  เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ  ตามแบบที่ อบต.กําหนด(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 6 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 31)        
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- โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน 
อบต.ศิริ-ห้วยดินดํา  บ้านหนองดง หมูที่ 7  ตําบลหัวทะเล  อําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 50,000 บาท

โดยทําการกอสร้างรางระบายน้ํา กว้าง 1.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80
 เมตร  ยาว  28.50  เมตร   ตามแบบที่ อบต.กําหนด (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 12
 ลําดับที่ 20)       

- โครงการกอสร้างลานเอนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณบอ
อีสานเขียว  บ้านโนนสังข  หมูที่ 9  ตําบลหัวทะเล  อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 249,000 บาท

 โดยทําการกอสร้าง  กว้าง 20 เมตร  หนา 0.07 เมตร  ยาว 50
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 1,000 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กําหนด (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 18 ลําดับ
ที่ 49)        

- โครงการถมดินขึ้นรูปคันทาง สายรองน้อย-หนองขาม (บริเวณไร
นางรวย ฟากวิลัย) บ้านหัวสระ หมูที่ 2  ตําบลหัวทะเล  อําเภอ
บําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 64,000 บาท

โดยทําการถมดินกว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 150
 เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร  ยาว 150  เมตร ปรับเกลี่ยเรียบและวางทอระบายน้ํา
ขนาด 0.60*0.60 เมตร จํานวน  6  ตามแบบที่ อบต
.กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 7 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 54)       
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- โครงการปรับปรุง ซอมแซมพื้นที่บอขยะองคการบริหารสวนตําบล
หัวทะเล (บริเวณที่สาธารณะประโยชนหนองเชือก) บ้านหัวสระ  หมู
ที่ 2 ตําบลหัวทะเล   อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 186,000 บาท

โดยการถมดิน 2 ครั้ง ปริมาณงานถมดิน กว้าง 40 เมตร ยาว 40
 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาณถมดินไมน้อยกวา  480
 ลบ.ม.และปรับปรุงซอมแซมรั้วรอบบอขยะยาว  120
  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 23
 ลําดับที่ 1)        

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยศรีสม
บรูณ(บริเวณสี่แยก-บ้านนายจรัส ยุทธยงค) บ้านหัวสะพาน  หมูที่ 
10 ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 28,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 11  เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 55  ตารางเมตร  ตามแบบที่ อบต.กําหนด(ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 16
 ลําดับที่ 42)       

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน
ลาดยาง-ห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน (ตอของเดิม) หมูที่ 10 ตําบลหัว
ทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 113,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5
 เมตร หนา 0.15  เมตร ยาว 43 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไมน้อย
กวา 215 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต
.กําหนด(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 7 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 11)        
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- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตอจาก
เดิม)สายหน้าโรงเรียนหัวสระวิทยา(ทิศเหนือ) บ้านหัวสะพาน หมูที่ 
10  ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 109,000 บาท

โดยทําการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 3.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 57.50 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 201.25 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบ
ต.กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 7 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 56)         

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายคลองโอบ บ้านหัวทะเล 
หมูที่ 11 ตําบลหัวทะเล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 249,000 บาท

โดยทําการลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10
  เมตร  ยาว  2,485 เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรัง ไมน้อย
กวา  745.50  ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบร้อย  ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   หน้าที่ 19 ลําดับ
ที่ 57)       

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายฉางเก็บของ-ถนนสุ
รนารายณ ๒๐๕ บ้านหนองประดู   หมูที่ 4  ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 750
 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 300  ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ อบต.กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 51)       

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองประดู-เขตบ้าน
โคกสวาง บ้านหนองประดู   หมูที่  4  ตําบลหัวทะเล อําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 52,000 บาท

โดยทําการลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว  400
  เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 160 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ อบต.กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 51)        
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- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายหนองดง(บริเวณไรนาง
น้อย ภูสระ) บ้านหัวสระ หมูที่ 2 ตําบลหัวทะเล  อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 45,000 บาท

โดยทําการลงลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 390
  เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 136.50  ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ อบต.กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 55)      
 

- โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายหลัง อบต.-บ้านนางเกียบ 
โพธิ์จัตุรัส  บ้านหนองประดู หมูที่ 4  ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการลงลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.10
  เมตร ยาว 1,000  เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 300
   ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบที่ อบต.กําหนด(ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 18
 ลําดับที่ 52)

       

-โครงการกอสร้างรางระบายและวางทอระบายน้ํา สายข้างวัดหัว
ทะเล บ้านหัวทะเล หมูที่ 1 ตําบลหัวทะเล   อําเภอบําเหน็จณรงค   
จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 249,000 บาท

โดยทําการกอสร้างรางระบายน้ํา จุดที่ 1 กอสร้างรางระบายน้ํา
ขนาด กว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.50 เมตร  ยาว 30 เมตร จุดที่ 2
 วางทอระบายน้ําขนาด 0.60*1.00  เมตร จํานวน 220
  ทอน พร้อมยาแนวรอยตอทอ ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่ม
เติมครั้งที่ 7 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 7)       
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุ
สัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแกสพิษ  
สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือ
หวานเมล็ดพันธุ เครื่องทําความสะอาดเมล็ดพันธุ  เครื่องกระเทาะ
เมล็ดพืช คราดซี่พรวนดินระหวางแนว เครื่องดักแมลง  ตะแกรง
รอน กระชัง ฯลฯ       
(ตั้งจายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรือที่รัฐจัดสรรให้)       

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.) โครงการเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถใน
รัฐกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร 
รัชกาลที่ 10

จํานวน 20,000 บาท

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 7 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 3)
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2) โครงการ "รักน้ํา  รักป่า  รักษาแผนดิน " จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ "รักน้ํา  รักป่า  รักษาแผน
ดิน " ประจําปีงบประมาณ 2565     
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7
 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 3)     

3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฯ เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาพันธุไม้  คาป้าย คาสํารวจข้อมูลฯ   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7
 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1)     
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถาย
โอน)     
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