
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่
อําเภอ แสวงหา   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,102,220 บาท

งบบุคลากร รวม 5,165,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 513,600 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
     - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล(20,400x12)
       เป็นเงิน  244,800 บาท 
     - รองนายกองค์การบริหารส่วนตํา (11,200x12x2)
       เป็นเงิน 268,800 บาท 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
     - นายก อบต. (1,750x12) เป็นเงิน 21,000 บาท 
     - รองนายก อบต. (880x12x2) เป็นเงิน 21,120 บาท
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก
     - นายก อบต. (1,750x12) เป็นเงิน 21,000 บาท 
     - รองนายก อบต. (880x12x2) เป็นเงิน 21,120 บาท
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. 
     - เลขานุการนายกอบต. (7,200x12) เป็นเงิน 86,400 บาท 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 936,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อบต.ห้วยไผ่ ดังนี้
     - ประธานสภา อบต.ห้วยไผ่ (11,220 x 12 )
        เป็นเงิน 134,640 บาท 
     - รองประธานสภา อบต.ห้วยไผ่ (9,180 x12)
        เป็นเงิน 110,160 บาท 
     - สมาชิกสภา อบต.ห้วยไผ่ (7,200 x 12 x7)
        เป็นเงิน 604,800 บาท 
     - เลขาสภาฯ (7,200 x 12 ) เป็นเงิน 86,400 บาท 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,545,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,113,280 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและค่าปรับปรุง
     เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักปลัด ตามที่ผู้มีสิทธิ
    ได้รับตามระเบียบ  กฎหมาย ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     กําหนดไว้ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
     จํานวน 12 เดือน 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ปลัด อบต./รองปลัด อบต.
     หัวหน้าสํานักปลัด (12 เดือน ) 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ
     ตําแหน่งนิติกร จํานวน 1 อัตรา (12 เดือน) 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
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งบดําเนินงาน รวม 2,802,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 413,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
      (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
      จํานวน 300,000 บาท 
      (ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
      ลว 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
      งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
      ส่วนท้องถิ่น) 
      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
      แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
      แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ 
      กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
      ภาครัฐ ฯลฯ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด จํานวน 50,000 บาท
     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
      พัสดุงานภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
      0402.5/ว156 ลว.19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
      ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ
      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
      แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
     ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      ตามคําสั่งหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
     เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิ
     การเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
     แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 หนังสือกรมบัญชีกลาง 
     ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว 28 มิถุนายน 2559 
     เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทยว ที่ มท 0809.3/ว4522 ลว 9 สิงหาคม 
     2559 เรื่อง ประเภทและอัตรเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
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ค่าใช้สอย รวม 1,580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท
     1) ค่าจ้างเหมาบริการ
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างชั่วคราว 
       จ้างเหมาทําความสะอาด อาคาร การกําจัดปลวก รวมทั้งการ
       จ้างเหมาประเภทอื่น ๆ 
     2)ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น 
        ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่ารังวัดที่ดิน 
        ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน 
     3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่
        ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
     4)ค่าเช่าทรัพย์สิน 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ 
     5)ค่าเบี้ยประกัน 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การ
        บริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ จํานวน 2 คัน 
     6)ค่าบริการรับใช้หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรับใช้หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
        งานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
       ที่มาตรวจราชการหรือนิเทศงานหรือการดําเนินงานอื่นใด
       ที่เป็นประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
       หรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
       ตามกฎหมาย ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
       หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
       แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ
     นอกราชอาณาจักร เป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
     และค่าใช่้จ่าย อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
     สัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
     ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.ห้วยไผ่ 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
    แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ จํานวน 300,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต./ส.อบต.
     ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา
     แทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
     กําหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
     ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
     ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 120,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา
     ประชุมสัมมนา ฯลฯ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
     ส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง อําเภอแสวงหาผู้กํากับดูแล อบต.

จํานวน 10,000 บาท

   -เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย
     /กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/จังหวัดอ่างทอง/อําเภอแสวงหา 
     ผู้กํากับดูแล อบต. ตามหนังสือสั่งการที่กําหนด  ทั้งนี้ตามอํานาจ
     หน้าที่ พ.ร.บ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
     แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันและพ.ร.บ.กําหนดแผนและขัันตอน
     การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
     เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน
     พัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ 
     ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน 
     สู่การพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ 
     ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ 
     ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
     ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ เพื่อให้สามารถใช้งาน
    ได้ตามปกติ เช่น อาคารสํานักงาน รถยนต์ส่วนกลาง
     เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ เก้าอี้สํานักงานฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน กระดาษ
     ปากกา ดินสอ หมึก ไม้บรรทัด เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส่
     ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร
     (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
     /ว1248 ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ
     ที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
     งบประมาณ)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟฟ้า
     เทปพันสายไฟ หลอดไฟ เบรกเกอร์  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
     ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุ
     และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง
    ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ แก้วนํ้าจานรอง เตารีด กระติกนํ้าร้อน
     ถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
     /ว1248 ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ
     ที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
     งบประมาณ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
     (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
     /ว1248 ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ
     ที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
     งบประมาณ)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
     (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว1248 ลว. 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ
     ที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
     งบประมาณ)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้เกี่ยวข้อง
     กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์
     คอมพิวเตอร์  แผ่นบันทึกข้อมูล เมมอบร์ด คีย์บอร์ด เมาส์ 
     สายแลน ฯลฯ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
     ที่ มท 0808.2/ว1248  ลว 27 มกราคม 2559 
     เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
     หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 504,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหาร
     ส่วนตําบลห้วยไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ หอกระจ่ายข่าว 
     อาคารสถานที่ในการควบคุมดูแลขององค์การบริหาร
     ส่วนตําบลห้วยไผ่ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 1,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่านํ้าประปา สําหรับที่ทําการองค์การบริหาร
     ส่วนตําบลห้วยไผ่ และอาคารสถานที่ในการควบคุมดูแลของ
     องค์การบริการส่วนตําบลห้วยไผ่ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการโทรศัพท์ในสํานักงาน เช่น 
     ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 
     ดวงตราไปรษณีย์ค่าธรรมเนียม ในการโอนเงินในระบบ
     บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
     ค่าเช่า Server ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเช่าเครือข่าย 
     และบริการผ่านระบบดาวเทียมและค่าสื่อสารต่าง ๆ ฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

งบลงทุน รวม 116,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 69,600 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น
     หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter )ขนาด 18,000 บีทียู 
     จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 34,800 บาท  
     1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 18,000 บีทียู
     2.ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
     3.เครื่องปรับอาการศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
     ไม่เกิน40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
     อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
     4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
     ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
     5.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
     6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) 
     นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
     พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
     พลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า
     7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
        (1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
             ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน
             15 เมตร 
     8.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจาก
     ราคาเครื่องปรับอากาศ)
        (1)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
            ขนาดไม่ตํ่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
            ขนาดไม่ตํ่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
        (2)ชนิดตู้ตั้งพื้น
            ขนาดไม่ตํ่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
            ขนาดไม่ตํ่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
        (3)ชนิดติดผนัง
            ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
    (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
    แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

จัดซื้อตู้สํานักงาน (เหล็ก) มอก. จํานวน 13,800 บาท
     เพื่อจัดซื้อตู้สํานักงาน(เหล็ก)มอก. จํานวน 2 ใบ
     เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
     (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
     คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
     (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
     2.8 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
     ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
     - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจําแบบCache 
     Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
     - มีหน่วยประเมินผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
     อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
         ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2  GB หรือ
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงถาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
         ผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้
         หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
         หน่วยความจําหลักแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
      - มีหน่วยความจําหลัก (RaM) ชนิด  DDR4หรือดีกว่า มีขนาด
      ไม่น้อยกว่า 4 GB
      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุ
     ไม่น้อยกว่า 1TB  หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
     ไม่น้อยกว่า 120GB   จํานวน 1 หน่วย 
      - มี DVD-RW  หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
      - มีชองเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Netqork Interface) แบบ 
      10/100/1000/ Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
     ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
     - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
     (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     15 มีนาคม 2562) 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 7,500 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
     ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง 
     คุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
     (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     15 มีนาคม 2562) 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
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จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิถูก
ต้องตามกฏหมาย

จํานวน 3,800 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
     สําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
     แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 
     ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

งบรายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 18,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย
     ประเมินผลและพัฒนาระบบต่าง ๆตลอดจนการสํารวจความ
     พึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป (00111)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,874,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,340,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,340,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,112,040 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนของ
     พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง ตามที่ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
     กฎหมาย ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 186,040 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
     และค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
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งบดําเนินงาน รวม 509,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
     (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
     ตามภารกิจ(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 
     ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
     รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
     ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตําบล
     ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ กฏหมายที่กําหนด
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบล
     และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกฎหมาย
     ที่กําหนด
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าใช้สอย รวม 309,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 221,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงาน
      กองคลังและงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าวารสาร 
      นิตยสาร หนังสืออื่น ๆ ฯลฯ 
      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
      แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักและ
นอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างภารกิจ

วันที่พิมพ์ : 30/7/2562  09:51:42 หน้า : 11/41



ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการลง
     ทะเบียน ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา สําหรับพนักงานส่วนตําบล 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
     และทะเบียนทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 3,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
     ในการจัดเก็บภาษี
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์
     เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกองคลัง เช่น คอมพิวเตอร์ 
     โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร  เครื่องพิมพ์ฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ 
     ลวดเย็บกระดาษ กระดาษไข  เทป พีวีซี แบบใส กาว ซอง
     ตรายาง สมุดบัญชี เครื่องตัดกระดาษฯลฯ 
     (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
     ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุ
     และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้เกี่ยวข้อง
     กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์
     คอมพิวเตอร์  แผ่นบันทึกข้อมูล เมมบอร์ด คีย์บอร์ด เมาส์ 
     สายแลน ฯลฯ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
     ที่ มท 0808.2/ว1248  ลว 27 มกราคม 2559 
     เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
     หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
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งบลงทุน รวม 25,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง จํานวน 7,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง ขาชุบโครเมี่ยม 
     ปรับระดับได้ จํานวน 2 ตัว 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

จัดซื้อตู้สํานักงาน(บานเลื่อนทึบ) จํานวน 4,900 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สํานักงาน(บานเลื่นทึบ) ขนาด 5 ฟุต 
     จํานวน 1 ใบ เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

จัดซื้อตู้สํานักงาน(เหล็ก)มี มอก. จํานวน 13,800 บาท
     เพื่อจัดซื้อตู้สํานักงาน(เหล็ก)มี มอก.  จํานวน 2 ใบ 
     เพื่อใช้เก็บเอกสาร ฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานคลัง (00113)
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าธรรมเนีบมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
     ในการลงทะเบียน ฝึกอบรม สัมมนา สําหรับ อาสาสมัคร
     ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลห้วยไผ่ (อป.พร.) 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
     ระงับอัคคีภัย (00123) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 
     ด้านบริหารทั่วไป 

โครงการฝึกอบรม "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร" จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
     "ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร" เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
     ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์
     ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
     ระงับอัคคีภัย (00123) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 
     ด้านบริหารทั่วไป 
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลห้วยไผ่ จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม
     ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนตําบลห้วยไผ่ เช่น 
     ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
     ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
     และระงับอัคคีภัย (00123) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
     (00120) ด้านบริหารทั่วไป 

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
     ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลห้วยไผ่
     (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
      แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 )
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
     และระงับอัคคีภัย (00123) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
     (00120) ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,555,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,061,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,061,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 779,280 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
     ส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามที่
     ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ และหนังสือสั่งการ
     ที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    จํานวน   491,920  บาท
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  จํานวน   287,360  บาท 
     ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
     ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กฏหมาย ประกาศและหนังสือสั่งการ
     ที่เกี่ยวข้อง
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     การศึกษา (00211)แผนงานการศึกษา (00210) 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 239,880 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
     ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  90,560 บาท 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จํานวน 149,320 บาท 
     ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 
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งบดําเนินงาน รวม 484,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
     (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
     ตามภารกิจ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไป
     เกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนงานการศึกษา (00210) 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
     พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการศึกษาฯ ที่มีสิทธิเบิกได้
     ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องที่กําหนด 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     การศึกษา (00211)แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการ
     ชุมชนและสังคม(00200) 

ค่าใช้สอย รวม 389,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 329,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง  สังกัดกองการศึกษาฯ 
       เพื่อปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทําวารสาร
       นิตยสาร การเข้าเล่ม เย็บเล่ม ฯลฯ 
       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
       การศึกษา (00211)แผนงานการศึกษา (00210)
       ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
     ราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
     และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม 
     สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการศึกษาฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     การศึกษา (00211)แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการ
     ชุมชนและสังคม(00200) 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สําหรับการ
     ฝึกอบรม การประชุมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษาฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     การศึกษา (00211)แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการ
     ชุมชนและสังคม(00200) 
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ค่าสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
     สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
     มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว. 28 มิถุนายน 2562 
     เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
     พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     การศึกษา (00211)แผนงานการศึกษา (00210) 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
     เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนของกองการศึกษาฯ
     เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เก้าอี้ ตู้เอกสาร โต๊ะ ฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     การศึกษา (00211)แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการ
     ชุมชนและสังคม(00200) 

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ 
     แฟ้ม เครื่องแบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง ธง ตระแกรงวางเอกสารฯลฯ 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
     ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุ
     และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     การศึกษา (00211)แผนงานการศึกษา (00210) 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
     (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
     ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุ
     และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     การศึกษา (00211)แผนงานการศึกษา (00210) 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้เกี่ยวข้อง
     กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผ้าหมึก หมึกเครื่องพิมพ์
     คอมพิวเตอร์  แผ่นบันทึกข้อมูล เมมบอร์ด คีย์บอร์ด เมาส์ 
     สายแลน ฯลฯ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
     ที่ มท 0808.2/ว1248  ลว 27 มกราคม 2559 
     เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
     หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     การศึกษา (00211)แผนงานการศึกษา (00210) 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

งบลงทุน รวม 10,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง จํานวน 10,500 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลาง ขาชุบโครเมี่ยม
     สามารถปรับระดับได้ จํานวน 3 ตัว 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     การศึกษา (00211)แผนงานการศึกษา (00210) 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,504,140 บาท
งบดําเนินงาน รวม 862,140 บาท

ค่าใช้สอย รวม 448,150 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลในการ
     ตรวจงานประเมินผลงาน หรือนิเทศงาน หรือคณะกรรมการ
     ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย เช่น คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
     เด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ คณะกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน (00212)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการประชุมผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครอง 
    โดยการจัดประชุมผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนา
     เด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
     ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
     ตามความจําเป็น
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน (00212)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

วันที่พิมพ์ : 30/7/2562  09:51:42 หน้า : 17/41



โครงการวันไหว้ครู จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันไหว้ครู 
     ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
     ค่าตกแต่งและค่าจัดสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความ
     จําเป็น
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน (00212)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
     นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ เช่น
     ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
     ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน (00212)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 343,150 บาท
     1)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
        การบริหารสถานศึกษา  เช่น ค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับ
        เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ (รายหัว) 
        จํานวน 78,200 บาท 
     2)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
        ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ เช่น ค่าหนังสือเรียน 
        ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
        ผู้เรียน จํานวน 39,550 บาท 
     3)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กปฐมวัย
        ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ จํานวน 225,400 บาท 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน
     (00212)แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชน
     และสังคม(00200) 

โครงการสานรักสานสัมพันธ์ของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสานรักสานสัมพันธ์
     ของครอบครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ เช่น ค่าวิทยากร 
     ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับการจัดกิจกรรม
     และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน (00212)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 
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โครงการสานสัมพันธ์วันเปิดเรียน จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสานสัมพันธ์วันเปิดเรียน
     ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ สําหรับกิจกรรมของเด็กปฐมวัย
     การปฐมนิเทศ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
     ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นฯลฯ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน (00212)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

โครงการแสดงผลงานวิชาการ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแสดงผลงานวิชาการ
     ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ เช่น ค่าจัดสถานที่ 
     ค่าป้ายกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
     ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน (00212)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
     ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 
     เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน (00212)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

ค่าวัสดุ รวม 413,990 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     ตําบลห้วยไผ่   (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
     ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทาง
     การพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
     ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน (00212)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 388,990 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม ) เช่น นมพาสเจอร์ไรส์ 
     นมยูเอชที สําหรับ
     1)เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยไผ่ 
     2)เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนวัดยาง
        โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
        การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน 
     (00212)แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชน
     และสังคม(00200) 
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่นสื่อการเรียนการสอน
     ทําด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปลํ้า 
     แบบจําลองภูมิปะเทศฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน (00212)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 6,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 5 เครื่อง
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน (00212)
     แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
     ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
     คุณลักษณะพื้นฐาน
     - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
       และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
     - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
       (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
       27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
     - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
       ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
     - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
     - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
     - สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
       จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
       แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
       หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.
       11b, g, n) ได้
     - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
      (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
      ฉบับเดือนมีนาคม 2562ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน (00212)
      แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 628,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 628,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จํานวน 628,000 บาท
     เพื่ออุดหนุนส่วนราชการเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล
     และประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 
     และโรงเรียนวัดยาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียน 
     (00212)แผนงานการศึกษา (00210) ด้านบริการชุมชน
     และสังคม(00200) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 222,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 122,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 7,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าเหมาบริการสําหรับการสํารวจ
     ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
     คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธานศาสตราจารย์
     พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
     น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
     กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
     (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 
     ลว. 28 มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
     งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น)
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการสาธารณสุข
     และงานสาธารณสุขอื่น (00223) แผนงานสาธารณสุข
     (00220)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม
     ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง เช่น 
     ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ 
     ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น  
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริการสาธารณสุข
     และงานสาธารณสุขอื่น (00223) แผนงานสาธารณสุข
     (00220)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
     เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดซื้อสารกําจัดลูกนํ้า
     ยุงลาย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริการสาธารณสุข
     และงานสาธารณสุขอื่น (00223) แผนงานสาธารณสุข
     (00220)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลเอกอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
     คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธานศาสตราจารย์
     พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
     น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
     กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
     เช่น ค่าวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
     และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น
    (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว.28 มิถุนายน 
     2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
     พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการสาธารณสุข
     และงานสาธารณสุขอื่น (00223) แผนงานสาธารณสุข
     (00220)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องมือ 
     วิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ สําลี นํ้ายาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ 
     กระดาษกรองฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในงานบริการสาธารณสุข
     และงานสาธารณสุขอื่น (00223) แผนงานสาธารณสุข
     (00220)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน สําหรับการดําเนินงาน
     ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
     พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้
     สําหรับการฝึกอบรม การรณรงค์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
     ภารกิจ หมู่บ้านละ 20,000 บาท จํานวน 5 หมู่บ้าน 
     (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 
     ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
     งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น)
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการสาธารณสุข
     และงานสาธารณสุขอื่น (00223) แผนงานสาธารณสุข
     (00220)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 28,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 23,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการสําหรับนักบริยาลท้องถิ่น 
     ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 
     ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
     งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานสวัสดิการ 
     สังคมสงเคราะห์(00232) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

ค่าใช้สอย รวม 13,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

จํานวน 13,000 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
     และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
     เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายกิจกรรม
     ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็น 
     (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 
     ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
     งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
     (00232)แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) ด้านบริการชุมชน
     และสังคม(00200) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานของสํานักงานเหล่ากาชาด
     จังหวัดอ่างทอง ในกิจกรรมทีเป็นสาธารณประโยชน์ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
     (00232)แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) ด้านบริการชุมชน
     และสังคม(00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,042,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,210,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,210,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,168,580 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
     สังกัดกองช่าง จํานวน 12 เดือน 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

งบดําเนินงาน รวม 814,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
     (เงินรางวัลประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ 
     พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
     ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ กฎหมายที่กําหนด 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล
     ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบฯ กฏหมาย
     ที่กําหนด 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 254,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
      แผ่นป้าย หรือดําเนินการด้านอื่น ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์ 
      ของกองช่าง ตามอํานาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหาร
      ส่วนตําบลห้วยไผ่ 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง
      ชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง และงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ 
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานสํารวจ ออกแบบและควบคุม
      การก่อสร้าง งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิค
      ต่าง ๆ ที่เอกชนมีความชํานาญมากกว่า
      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
      เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
      ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร 
     ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
     ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
     ส่วนตําบล (กองช่าง) 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
     การประชุมสัมมนา สําหรับพนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองช่าง
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน และระดับเทศบาล และผัง
ชุมชนระดับองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งจังหวัด

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
     ผังเมืองชุมชนระดับเทศบาลและผังเมืองชุมชนระดับองค์การบริหาร
     ส่วนตําบลทั้งจังหวัด
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้สํานักงาน ระบบเสียงตามสาย
     หอกระจายข่าว ฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงานในสังกัดกองช่าง
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
     0808.2 /ว1248 ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา 
     สิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
     งบประมาณ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ  สี 
     แปรงทาสี นํ้ามันท่าไม้ ท่อต่าง ๆ  เหล็กเส้น ปูนซีมนต์ ทราย 
     อิฐหรือสีเมนต์บล็อก ตะปู สังกะสี  เลื่อย ชะแลง ฯลฯ
     (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
     ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุ
     และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
     เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันจารบี ถ่านฯลฯ     
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
     ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุ
     และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
     กระดาษเขียนปสเตอร์ รูปสีหรือขาวดํา ฟิล์มสไงด์ ฯลฯ 
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
     ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุ
     และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
     ในสังกัดกองช่าง เช่น เมาส์ เมมบอร์ด  สายแลน เมมโมรี่ซิป
     แผนซีดี ฯลฯ 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
     ลว 27 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุ
     และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

งบลงทุน รวม 17,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 5,900 บาท
     เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง ขาชุบโครเมี่ยม 
     สามารถปรับระดับได้   จํานวน 1 ตัว 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

จัดซื้อตู้สํานักงาน(บานเลื่อนทึบ) จํานวน 4,900 บาท
     เพื่อจัดซื้อตู้สํานักงาน (บานเลื่อนทึบ) ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
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จัดซื้อตู้สํานักงานเหล็ก(มอก.) จํานวน 6,900 บาท
     เพื่อจัดซื้อตู้สํานักงาน(เหล็ก)มี มอก. จํานวน 1 ใบ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
     เคหะและชุมชน (00241) แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

งานไฟฟ้าถนน รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม งานไฟฟ้า งานถนน 
     เช่น ซ่อมแซมถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ที่ชํารุด หรือเสียหาย
     ระบบเสียงตามสาย /หอกระจายข่าว ฯลฯ ในเขตตําบลห้วยไผ่
     ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน (00242)
     แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ด้านบริการชุมชน
     และสังคม (00200) 

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัด
     รัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ สวิตช์ไฟฟ้า 
     หัวแร้งไฟฟ้า ลําโพง มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
     สัญญาณเดือนไฟ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
     ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มกราคม 2559 
     เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
     หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน (00242)
     แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ด้านบริการชุมชน
     และสังคม (00200) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก 
     ชะแลง เครื่องวัดขนาดเล็ก ลูกดิ่ง เหล็กเส้น หินคลุก ฯลฯ 
     เพื่อบริการชุมชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน
     ในเขตพื้นที่บริการ ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานไฟฟ้าถนน (00242)
     แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ด้านบริการชุมชน
     และสังคม (00200) 

งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 50,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ปรับปรุง
     ภูมิทัศน์หนองกระดี่ หนองลาดเค้า และบริเวณริมถนน
     สวนหย่อมโดยการปลูกต้นไม้ ดูแลทําความสะอาดให้สวยงามฯลฯ  
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานสวนสาธารณะ(00243)
     แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
     ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 113,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 113,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 113,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
     1)เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างชั่วคราว
        ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
     2)เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าเหมาบริการรถจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        ภายในตําบลห้วยไผ่ 
        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานกําจัดขยะมูลฝอยและ
        สิ่งปฏิกูล(00244)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
        ด้านบริการชุมชน และสังคม (00200) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยก 
การใช้ถุงพลาสติก

จํานวน 13,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลด
     ปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยก การใช้ถุงพลาสติก 
     เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
     วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     (00244)แผนงานเคหะและชุมชน(00240) ด้านบริการชุมชน
     และสังคม(00200) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 198,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 168,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของศูนย์สาธิตการเรียนรู้
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตําบลห้วยไผ่

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของศูนย์สาธิต
     การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐฏิจพอเพียงตําบลห้วยไผ่ 
     เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
     ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานส่งเสริมและสนับสนุนความ
     เข้มแข็งชุมชน(00252)แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
     ของชุมชน(00250)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ จํานวน 60,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อ
     พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ เช่น ค่าอาหาร
     และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
     ค่าของรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานส่งเสริมและสนับสนุนความ
     เข้มแข็งชุมชน(00252)แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
     ของชุมชน(00250)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
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โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 13,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมรณรงค์
     ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
     ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
     และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานส่งเสริมและสนับสนุนความ
     เข้มแข็งชุมชน(00252)แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
     ของชุมชน(00250)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการป้องกันการทุจริต "โตไปไม่โกง" จํานวน 40,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและ
     ศึกษาดูงานการป้องกันการทุจริต "โตไปไม่โกง" เช่น ค่าสมนาคุณ
     วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
     ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานส่งเสริมและสนับสนุนความ
     เข้มแข็งชุมชน(00252)แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
     ของชุมชน(00250)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ จํานวน 25,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
     เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
     ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการฝึกอบรม ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
     ตามความจําเป็น
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานส่งเสริมและสนับสนุนความ
     เข้มแข็งชุมชน(00252)แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
     ของชุมชน(00250)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอําเภอแสวงหาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อเป็นเงินอุดหนุนอําเภอแสวงหา เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
     เพื่อประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วในการช่วยเหลือประชาชน
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานส่งเสริมและสนับสนุนความ
     เข้มแข็งชุมชน(00252)แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
     ของชุมชน(00250)ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด
     เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
     ตามความจําเป็น
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานกีฬาและนันทนาการ(00262)
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 136,350 บาท
งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 98,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

     1)โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
         ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
         จํานวน 10,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
         จัดงานวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
         มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เช่น ค่าวัสดุ 
         อุปกรณ์ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
         ตามความจําเป็น 
     2)โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
         พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
         จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
        โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
         พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เช่น ค่าจัด
         และตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
         ตามความจําเป็น 
      3)โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
         รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
         กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ 
         บพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จํานวน 30,000 บาท 
      4)โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
          พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จํานวน 10,000 บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงาน
         เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
         พระบรมราชินี เช่น ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
         ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ 
         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานศาสนาและวัฒนธรรม
         ท้องถิ่น(00262)แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
         นันทนาการ(00260)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การจัดกิจกรรมเนื่องในงานพิธีและรัฐพิธีต่างๆ ประเพณีทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานพิธี
     และรัฐพิธีต่าง ๆ ประเพณีทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น
     พิธีกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา ฯลฯ และค่าใช้อื่น ๆ
     ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานศาสนาและวัฒนธรรม
     ท้องถิ่น(00262)แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
     นันทนาการ(00260)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
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โครงการพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช จํานวน 3,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพิธีวางพวงมาลา
     วันปิยะมหาราช เช่น ค่าพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
     ตามความจําเป็น
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานศาสนาและวัฒนธรรม
     ท้องถิ่น(00262)แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
     นันทนาการ(00260)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 5,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา
     เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์การหล่อเทียนพรรษา การตกแต่งขบวนแห่ ฯลฯ
     และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็น 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานศาสนาและวัฒนธรรม
     ท้องถิ่น(00262)แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

งบเงินอุดหนุน รวม 38,350 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,350 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดยางโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 23,350 บาท
     อุดหนุนโรงเรียนวัดยางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
     โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานศาสนาและวัฒนธรรม
     ท้องถิ่น(00262)แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
     นันทนาการ(00260)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

อุดหนุนอําเภอแสวงหาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 15,000 บาท
     อุดหนุนอําเภอแสวงหาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ
     จัดงานรัฐพิธี
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานศาสนาและวัฒนธรรม
     ท้องถิ่น(00262)แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
     นันทนาการ(00260)ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ อําเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง (งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา)

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
     และกระตุ้นเศรษฐกิจ อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
     (งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา)เช่น ค่าจ้างตกแต่งขบวนแห่ 
     ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็น 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาและวัฒนธรรม
     ท้องถิ่น(00262)แผนงานวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว(00264)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอําเภอแสวงหาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
และกระตุ้นเศรษฐกิจ อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (งานสดุดีวีรชนคน
แสวงหา)

จํานวน 40,000 บาท

     อุดหนุนอําเภอแสวงหาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ
     ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
     (งานสุดุดีวีรชนคนแสวงหา) 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานศาสนาและวัฒนธรรม
     ท้องถิ่น(00262)แผนงานวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว(00264)
     ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,151,400 บาท

งบลงทุน รวม 2,151,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,151,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบริเวณนานางประจบ 
อินเทียน ถึง บริเวณบ้าน น.ส.นํ้าค้าง เสือพันธ์

จํานวน 246,900 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
     จากบริเวณนานางประจบ อินเทียน ถึงบริเวณบ้าน 
     น.ส.นํ้าค้าง เสือพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     กว้าง 3 เมตร  ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
     พื้นที่ไม่น้อยกว่า 471 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ย
     ข้างละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 
     จํานวน 1 ป้าย
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้าง
     พื้นฐาน(00312)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)
     ด้านเศรษฐกิจ (00300) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้าน น.ส
.สุวรรณ สําเร็จผล ถึงบ้านนายสุชาติ  สําเร็จผล

จํานวน 128,300 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้าน น.ส.สุวรรณ สําเร็จผล ถึงบ้านนายสุชาติ 
     สําเร็จผล ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2 เมตร 
     ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
     240  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร 
     หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้าง
     พื้นฐาน(00312)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)
     ด้านเศรษฐกิจ (00300)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสวอง คุ้ม
พันธ์ ถึงบ้านนายสมเวียง คุ้มพันธ์

จํานวน 118,800 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 
     จากบ้านสวอง คุ้มพันธ์ ถึงบ้านนายสมเวียง คุ้มพันธ์ ก่อสร้างถนน 
     คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร 
     หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร พร้อลงหินคลุก
    ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมป้าย
     โครงการจํานวน 1 ป้าย
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้าง
     พื้นฐาน(00312)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)
     ด้านเศรษฐกิจ (00300)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านนายเหวย รอด
ชาวนา ถึงบ้านนายกมล สุดเอี่ยม

จํานวน 66,400 บาท

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
     หมู่ที่ 5 จากบ้านนายเหวย รอดชาวนา ถึงบ้านนายกมล สุดเอี่ยม  
     ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร 
     หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร 
     พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพ
     พื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้าง
     พื้นฐาน(00312)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)
     ด้านเศรษฐกิจ (00300)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากหลังวัดยางถึงนานาย
พนม สุขคง

จํานวน 395,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
     หมู่ที่ 5 จากหลังวัดยาง ถึงนานายพนม สุขคง  ก่อสร้าง 
     คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 218 เมตร 
     หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 763 ตารางเมตร
     พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร 
     หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้าง
     พื้นฐาน(00312)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)
     ด้านเศรษฐกิจ (00300)
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โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากบ้านนายอุดม
ศรีเคลือบ -เขตติดต่อตําบลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 5 จุด

จํานวน 435,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     หมู่ที่ 2 จากบ้านนายอุดม ศรีเคลือบ - เขตติดต่อตําบลบางระจัน 
     จังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 5 จุด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 237 เมตร 
     หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 711 ตารางเมตร 
     พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
     พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
     จุดที่ 1 บริเวณนานางลําใย พัดอยู่ ยาว 55 เมตร 
     จุดที่ 2 บริเวณนานางสิน มูลทนาวงษ์ ยาว 60 เมตร 
     จุดที่ 3 บริเวณบ้านนางเตือน ราชสีสิงห์ ยาว 73 เมตร 
     จุดที่ 4 บริเวณนานายสุรินทร์ เข็มกลัดเงิน ยาว 40 เมตร 
     จุดที่ 5 บริเวณนานายเฟื้อง  บุญเลิศ  ยาว 9 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในงานก่อสร้างโครงสร้าง
     พื้นฐาน (00312)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)
     ด้านเศรษฐกิจ (00300)

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ หมู่ที่ 3 จากบริเวณร้านค้า น.ส.ยุพิน 
ปัจฉิม ถึงบริเวณหน้าบ้านนายลําดวน ขําขาว (ซอยรุ่งพัฒนา)

จํานวน 268,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ หมู่ที่ 3 
     จากบริเวณร้านค้า น.ส.ยุพิน ปัจฉิม ถึงบริเวณหน้าบ้านนายลําดวน 
     ขําขาว (ซอยรุ่งพัฒนา) เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 
     กว้าง 2.90 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร 
     หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 812 ตารางเมตร พร้อมป้าย
     โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้าง
     พื้นฐาน(00312)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)
     ด้านเศรษฐกิจ (00300)

โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
จากบริเวณร้านค้านางศรีรัตน์ มีแก้ว ถึงบ้านนางสมควร ปานจับ

จํานวน 493,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
     หมู่ที่ 1 จากบริเวณร้านค้านางศรีรัตน์ มีแก้ว ถึงบ้านนางสมควร 
     ปานจับ ขนาดกว้าง 2.90 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0.05 เมตร 
     หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,493.50 ตารางเมตร 
     พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้าง
     พื้นฐาน (00312)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)
     ด้านเศรษฐกิจ (00300) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 314,500 บาท

งบลงทุน รวม 314,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 314,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกคูทิ้งนํ้า หมู่ที่ 2 จากบริเวณนานายไฉน ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 
ตําบลห้วยไผ่

จํานวน 16,800 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคูทิ้งนํ้า หมู่ที่ 2
     จากบริเวณนานายไฉน ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 ตําบลห้วยไผ่ 
     ขุดลอกคูนํ้าสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 3.40 เมตร ยาว 720 เมตร 
     ลึกเดิมเฉลี่ย 0.60 เมตร 
     ความต้องการขุดลอกคูนํ้า กว้างเฉลี่ย 3.40 เมตร ยาว 720 เมตร
     ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     (00321) แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300) 

โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3 จากบริเวณนานาย
ทวีป สิงห์ห่วง ถึงบริเวณนานายสงัด คุ้ยทรัพย์

จํานวน 6,200 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคูระบายนํ้า 
     พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3  จากบริเวณนานายทวีป สิงห์ห่วง 
     ถึงบริเวณนานายสงัด คุ้ยทรัพย์ ขุดลอกคุนํ้าสภาพเดิม
     กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.20 เมตร 
     ความต้องการขุดลอกคูนํ้า กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 160 เมตร 
     ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     (00321) แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300)

โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า หมู่ที่ 1 จากบริเวณนานางขวัญยืน กิ่งทอง 
ถึงเขตติดต่อตําบลแสวงหา

จํานวน 16,300 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคูระบายนํ้า หมู่ที่ 1
     จากนานางขวัญยืน กิ่งทอง ถึงเขตติดต่อตําบลแสวงหา 
     ขุดลอกคูนํ้าสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 530 เมตร 
     ลึกเดิมเฉลี่ย 0.80 เมตร 
     ความต้องการขุดลอกคูนํ้า กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 530 เมตร 
     ลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     (00321) แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300)

โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้านนายใหม่ จูอําพล
ถึงบริเวณบ้านนายศิริ จูอําพล

จํานวน 1,400 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคูระบายนํ้า หมู่ที่ 4 
     จากบริเวณบ้านนายใหม่ จูอําพล ถึงบริเวณบ้านนายศิริ จูอําพล 
     ขุดลอกสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 65  เมตร 
     ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร 
     ความต้องการขุดลอกคูนํ้า กว้างเฉลี่ย 2  เมตร ยาว 65 เมตร 
     ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     ( 00321)แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300) 
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โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า หมู่ที่ 5 จากบริเวณนานายสง่า คุ้ยทรัพย์ ถึง
บริเวณนานางระบบ รอดชาวนา

จํานวน 8,900 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคุระบายนํ้า หมู่ที่ 5 
     จากบริเวณนานายสง่า คุ้ยทรัพย์ ถึงบริเวณนานางระบบ รอดชาวนา 
     ขุดลอกคูสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 2.40 เมตร ยาว 480 เมตร 
     ลึกเดิมเฉลี่ย 0.60 เมตร 
     ความต้องการขุดลอกคูนํ้า กว้างเฉลี่ย 2.40 เมตร ยาว 480 เมตร
     ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร
     (00321)แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300) 

โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า หมู่ที่ 5 จากบริเวณนานายสง่า คุ้ยทรัพย์ ถึง
บริเวณนานางระบบรอด  ชาวนา

จํานวน 4,800 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคูระบายนํ้า หมู่ที่ 5 
     จากบริเวณนานายสง่า คุ้ยทรัพย์ ถึงบริเวณนานางระบบ รอดชาวนา 
     ขุดลอกคูสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 230 เมตร 
     ลึกเดิมเฉลี่ย 0.60 เมตร 
     ความต้องการขุดลอกคูนํ้า กว้างเฉลี่ย 2.20 เมตร ยาว 230 เมตร 
     ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     (00321)แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300) 

โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า หมู่ที่ 5 จากบริเวณนานายสง่า คุ้ยทรัพย์ ถึง
บริเวณบ้านนายจําเป็น เอี่ยมกลั่น

จํานวน 8,300 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคูระบายนํ้า หมู่ที่ 5
     จากบริเวณนานายสง่า คุ้ยทรัพย์ ถึง บริเวณบ้านนายจําเป็น 
     เอี่ยมกลั่น 
     ขุดลอกคูนํ้าสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาว 420 เมตร 
     ลึกเดิมเฉลี่ย 0.80 เมตร 
     ความต้องการขุดลอกคูนํ้า กว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ยาว 420 เมตร 
     ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร
     (00321) แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300) 

โครงการขุดลอกคูส่งนํ้า หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางม้วย โตสมมุติ ถึงเขต
ติดต่อตําบลโพประจักษ์ จังหวัดสิงห์บุรี

จํานวน 5,400 บาท

     เพื่อเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคูส่งนํ้า หมู่ที่ 2 
     จากบริเวณบ้านนางม้วย โตสมมุติ ถึงเขตติดต่อตําบลโพประจักษ์  
     จังหวัดสิงห์บุรี 
     ขุดลอกคูนํ้าสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 1.60 เมตร ยาว 240 เมตร
     ลึกเดิมเฉลี่ย 0.40 เมตร 
     ความต้องการขุดลอกคูนํ้า กว้างเฉลี่ย 1.60 เมตร ยาว 240 เมตร 
     ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     (00321) แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300)
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โครงการขุดลอกคูส่งนํ้า หมู่ที่ 2 จากบริเวณแยกถนน คสล.บ้านนายสุนทร 
ปานทอง ถึงเขตติดต่อตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จํานวน 20,700 บาท

     เพื่อเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคูส่งนํ้า หมู่ที่ 2 
     จากบริเวณแยกถนน คสล. บ้านนายสุนทร ปานทอง 
     ถึงเขตติดต่อตําบลบางระจัน อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
     ขุดลอกคูนํ้าสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 960 เมตร 
     ลึกเดิมเฉลี่ย 0.80 เมตร
     ความต้องการขุดลอกคูนํ้า กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 960 เมตร 
     ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     (00321) แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300)

โครงการขุดลอกคูส่งนํ้า หมู่ที่ 3 จากบริเวณนานายพนม สุขคง ถึงบริเวณนา
นายจันทร์ เพิ่มเติม (ล็อก 3)

จํานวน 21,800 บาท

     เพื่อเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคูส่งนํ้า หมูที่ 3 
     จากบริเวณนานายพนม สุขคง ถึงบริเวณนานายจันทร์ เพิ่มเติม 
     (ล็อก 3) ขุดลอกคูนํ้าสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร 
     ยาว 790 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.40 เมตร 
     ความต้องการขุดลอกคูนํ้า กว้างเฉลี่ย 2.00เมตร ยาว 790 เมตร 
     ลึกเฉลี่ย1.00 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     (00321) แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300)

โครงการขุดลอกคูส่งนํ้าหมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางสํารวม คําสวัสดิ ถึงเขต
ติดต่อตําบลโพประจักษ์ จังหวัดสิงห์บุรี

จํานวน 21,300 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคูส่งนํ้า หมู่ที่ 2
     จากบริเวณบ้านนางสํารวม คําสวัสดิ ถึงเขตติดต่อตําบล
     โพประจักษ์ จังหวัดสิงห์บุรี  
     ขุดลอกคูนํ้าสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,070 เมตร 
     ลึกเดิมเฉลี่ย 0.80 เมตร ความต้องการขุดลอกคูนํ้า 
     กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,070 เมตร ลึกเฉลี่่ย 1.30 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     (00321) แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300)

โครงการขุดลอกคููระบายนํ้า หมู่ที่ 1 จากบริเวณนานายประเชิญ  วงศ์หิรัญ 
ถึงเขตติดต่อตําบลแสวงหา

จํานวน 5,500 บาท

     เพื่อเป็นค่าดําเนินการโครงการขุดลอกคูระบายนํ้า หมู่ที่ 1 
     จากบริเวณนานายประเชิญ วงศ์หิรัญ ถึงเขตติดต่อตําบลแสวงหา 
     ขุดลอกคูนํ้าสภาพเดิม กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร 
     ลึกเดิมเฉลี่ย 0.80 เมตร 
     ความต้องการขุดลอกคูนํ้า กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร 
     ลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร 
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     (00321) แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300)
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โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมเทคอนกรีตผิวถนน หมู่ที่ 3 
บริเวณนานายวิเชียร กิ่งทอง

จํานวน 99,800 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อม
     เทคอนกรีตผิวถนน หมูที่ 3 บริเวณนานายวิเชียน กิ่งทอง 
     โดยการรื้อและขนย้ายท่อเดิม และวางท่อ คสล. มอก ชั้น 3 
     ศก. 1.00 เมตร จํานวน 3 แถวๆละ 9 ท่อน รวมทั้งสิ้น 27 ท่อน
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     (00321) แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300)

โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมเทคอนกรีตผิวถนน หมู่ที่ 3 บริเวณนานาย
เจือ สุขสว่าง

จํานวน 65,700 บาท

     เพื่อเป็นค่าดําเนินการโครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมเทคอนกรีต
     ผิวถนน หมู่ที่ 3 บริเวณนานายเจือ สุขสว่าง โดยการรื้อและขนย้าย
     ท่อเดิมและวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ศก. 1.00 เมตร 
     จํานวน 18 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตผิวถนน
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     (00321) แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300)

โครงการเสริมท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 5 จํานวน 2  จุด จํานวน 11,600 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเสริมท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 5 
     จํานวน 2 จุด คือ 
     จุดที่ 1 บริเวณนานายพนม สุขคง  ท่อ คสล. ขนาด 
               เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จํานวน 2 ท่อน 
     จุดที่ 2 บริเวณนานายสว่าง สุขคง ท่อ คสล. ขนาด 
               เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จํานวน 2 ท่อน
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานส่งเสริมการเกษตร 
     (00321)แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ (00300)

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
     เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการกําจัดวัชพืชบริเวณที่สาธารณะ
     ข้างถนน เพื่อเป็นค่าจ้างแรงงานคนหรือเครื่องจักรกล 
     ในการดําเนินการกําจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร
     ส่วนตําบลห้วยไผ่
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้
     (00322)แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ(00300) 
     

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี ป้องกัน
     และกําจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
     ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็น
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้
     (00322)แผนงานการเกษตร (00320) ด้านเศรษฐกิจ(00300) 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,687,670 บาท

งบกลาง รวม 5,687,670 บาท
งบกลาง รวม 5,687,670 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
     ตามภารกิจ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 
     ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
     ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 42,000 บาท
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,000 บาท 
     ปรากฏในงานงบกลาง (00411) แผนงานงบกลาง 
     (0410) ด้านงบกลาง (00400) 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,255,200 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ
     ตรงตามหลักเกรณฑ์ที่กําหนด ในเขตพื้นที่ตําบลห้วยไผ่ 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 
     ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
     ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานงบกลาง (00411) 
     แผนงานงบกลาง  (0410) ด้านงบกลาง (00400) 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 998,400 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้กับคนพิการที่มีสิทธิ
     ได้รับเบี้ยความพิการตามระเบียบ กฎหมาย ที่กําหนด 
     ในเขตพื้นที่ตําบลห้วยไผ่ 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 
     ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
     งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
     ส่วนท้องถิ่น
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานงบกลาง (00411) 
     แผนงานงบกลาง  (0410) ด้านงบกลาง (00400) 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
     ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพื้นที่ตําบลห้วยไผ่  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
     ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนว
     ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น)
     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานงบกลาง (00411) 
     แผนงานงบกลาง  (0410) ด้านงบกลาง (00400) 

สํารองจ่าย จํานวน 101,070 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน เกิดสาธารณภัย 
     ที่เกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
     เป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย
     ไฟป่า หมอกควัน และโรคติดต่อ 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานงบกลาง (00411)
     แผนงานงบกลาง (00410) ด้านงบกลาง 00400) 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สป.สช.) จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สป.สช.)
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานงบกลาง (00411) 
     แผนงานงบกลาง  (0410) ด้านงบกลาง (00400) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 145,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
     (กบท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
     (ฉบับที7่) พ.ศ. 2548 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
     ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว. 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
     แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในงานงบกลาง (00411) 
     แผนงานงบกลาง  (0410) ด้านงบกลาง (00400) 
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