
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดสองแคว
อําเภอ ตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,941,780 บาท

งบบุคลากร รวม 5,404,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท0809.7/ว358 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่
-ค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 20,400
.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800.-บาท  
-ค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 11,220.- บาท จํานวน 2 ตําแหน่งจํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 269,280.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกอบต./รองนายก อบต.(210200)
เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 1,750.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,000.-บาท  
-ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 880.- บาท จํานวน 2 ตําแหน่ง จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120
.- บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
)  งานบริหารทั่วไป(00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต./รองนายกอบต.(210300) เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,750
.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,000.-บาท  
-ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 880
.- บาท จํานวน 2 ตําแหน่ง จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 21,120.- บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) งานบริหารทั่วไป(00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต.(210400) เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 7,200.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท
เงินเดือน/ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.(210600)   เพื่อจ่ายเป็น
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
อัตรา เดือนละ 11,220.- บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 134,640
.- บาท  
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลอัตรา เดือนละ 9,180.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160
.- บาท  
-เงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
อัตรา เดือนละ7,200.-บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน  86,400.-บาท   
-เงินค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอัตรา เดือน
ละ 7,200.-บาท จํานวน 12 เดือนจํานวน 12  คน เป็นเงิน 1,036,800
.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) งานบริหารทั่วไป(00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,351,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,453,760 บาท

เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล(220100) 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 10 อัตรา ในตําแหน่ง
ต่างๆได้แก่
1.)  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 445,680.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตราในตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561 อัตราเดือน
ละ 36,450 บาท เป็นเงิน 218,700.- บาท เดือน เมษายน 2561
 ถึง เดือน กันยายน 2561 อัตราเดือนละ 37,830.- บาทเป็น
เงิน 226,980.- บาท  
2.)  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน 334,560.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ในตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2561 เป็นเงิน 334,560
.- บาท  
3.)  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 245,340.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ในตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561 อัตราเดือน
ละ 20,120.-บาท เป็นเงิน 120,720.- บาท เดือน เมษายน 2561
 ถึง กันยายน 2561 อัตราเดือนละ 20,770.- บาท เป็นเงิน 124,620
.- บาท  
4.)  ตําแหน่งนิติกร  จํานวน 187,680.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ในตําแหน่ง  นิติกร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560
 ถึง เดือน มีนาคม 2561 อัตราเดือนละ 15,060.- บาท เป็นเงิน 90,360
.- บาท เดือน เมษายน 2561 ถึง เดือน กันยายน 2561 อัตราเดือน
ละ 16,220.- บาท เป็นเงิน 97,320.- บาท  
5.)  ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน  จํานวน 317,700.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ในตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561 อัตราเดือนละ 25,970
.- บาท เป็นเงิน  155,820.-บาท เดือน เมษายน 2561
 ถึง กันยายน 2561 อัตราเดือนละ 26,980.-บาท เป็นเงิน 161,880
.- บาท  
6.)  ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 187,680.- บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ในตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561 อัตราเดือนละ 15,060
.- เป็นเงิน 90,360.- บาท เดือน เมษายน 2561
 ถึง เดือน กันยายน 2561 อัตราเดือนละ 16,220.- บาท เป็น
เงิน 97,320.- บาท  
7.)  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร  จํานวน 187,680.- บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ในตําแหน่ง  นักวิชาการเกษตร ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561 อัตราเดือนละ 15,060
.- บาท เป็นเงิน 90,360.- บาท เดือน เมษายน 2561
 ถึง เดือน กันยายน 2561 อัตราเดือนละ 16,220.- บาท เป็น
เงิน 97,320.- บาท  
8.)  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 165,180.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ในตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561 อัตราเดือนละ 13,500
.- บาท เป็นเงิน 81,000.- บาท เดือน เมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561
 อัตราเดือนละ 14,030.-บาท เป็นเงิน 84,180.- บาท    
9.)  ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน 140,820.- บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ในตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561 อัตราเดือน
ละ 11,510.- บาท เป็นเงิน 69,060.- บาท เดือน เมษายน 2561
 ถึง กันยายน 2561 อัตราเดือนละ 11,960.- บาท เป็นเงิน71,760
.- บาท  
10.)  ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 241,440
.-บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ในตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม2560 ถึง กันยายน 2561 เป็น
เงิน 241,440.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป  (00111) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล
ตามนโยบายของรัฐบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ให้กับพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่างๆ ได้แก่  
1.)  ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน 18,600.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560
 ถึง เดือน มีนาคม 2561 อัตราเดือนละ 1,775 บาท เป็นเงิน 10,650
.- บาท เดือน เมษายน 2561 ถึง เดือน กันยายน 2561 อัตราเดือน
ละ 1,325.- บาท เป็นเงิน  7,950.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง (220300) 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานอบต.) จํานวน 1
  อัตรา   อัตราละ 7,000.- บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000
.-บาท  
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 3,500.- บาท จํานวน 12
 เดือนรวมเป็นเงิน 42,000.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรายเดือนของพนักงานส่วน
ตําบลตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานอบต
.) จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 7,000.- บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 84,000.- บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 585,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามประกาศก.อบ
ต.จังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 3
)  หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่อต0023.2/ว3063  
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 จํานวน 2 อัตรา ในตําแหน่งต่างๆ ได้แก่
1.)  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 130,800
.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์พร้อมปรับปรุงอัตราค่าตอบ
แทนประจําปี จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 10,900.-บาท  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 130,800.- บาท 
  
2.)  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 130,800.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนประจําปี  จํานวน 1
อัตรา อัตราเดือนละ 10,900.- บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 130,800
.- บาท

3.)  ตําแหน่งนักการภารโรง  จํานวน 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งนักการ
ภารโรง จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000.- บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  108,000.-บาท  

4.)  ตําแหน่งคนงานทั่วไป  จํานวน  108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 9,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน108,000.- บาท  

5.)  ตําแหน่งยาม  จํานวน 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
รายเดือนของพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งยาม จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 9,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220800)   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล
ตามนโยบายของรัฐบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว
(ฉบับที่ 2) ให้กับพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่างๆ ได้แก่  
1.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (220700
)  จํานวน 48,000.- บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ    จํานวน 2 อัตราในตําแหน่งต่างๆได้แก่
1.) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  จํานวน 24,000
.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ  2,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000.- บาท   

2.)  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 24,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 2,000
.- บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  งานบริหารทั่วไป(00111)

2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 36,000.- บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 3
 อัตรา ในตําแหน่งต่างๆ ได้แก่
1.)  ตําแหน่งนักการภารโรง  จํานวน 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งนักการ
ภารโรง จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000.- บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  12,000.-บาท  

2.)  ตําแหน่งคนงานทั่วไป  จํานวน  12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 1,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000
.- บาท  

3.)  ตําแหน่งยาม  จํานวน 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่ว
คราวของพนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งยาม จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 1,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  งานบริหารทั่ว
ไป(00111)
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งบดําเนินงาน รวม 4,169,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 654,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จํานวน 50,000
.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล  ได้แก่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วน
ตําบลคณะกรรมการประเมินผลงานคณะกรรมการสอบคัดเลือก  คณะ
อนุกรรมการต่างๆที่มาช่วยราชการอบต.ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษสําหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้บริหาร
และครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111) 

ค่าใช้สอย รวม 2,440,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่ารับหนังสือพิมพ์ ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวบรวมผล
งานการดําเนินงานกิจกรรมของอบต. ราชกิจจานุเบกษากฎหมายเกี่ยวกับ
การราชการส่วนท้องถิ่น  ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างคณะผู้บริหารและสมาชิกสมาชิกฯ ค่าจ้างเหมา
ยามแม่บ้านคนสวน ค่าจ้างเก็บบันทึกข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างทําหนังสือพิมพ์
ตําบลหาดสองแคว ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกกระทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ
สร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  999,900 บาท  เงินอุดหนุนทั่ว
ไป  990,100  บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) 
 1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็นเงิน 40,000
.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้อง
จ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็น ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)  
       2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  เป็นเงิน 40,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่มต่างๆเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม
อื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง  นายกอบต.สมาชิกในกรณีที่ครบวาระยุบสภากรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง
และกรณีคณะกรรมการการเลือกสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือกรณี
อื่นๆ และการเลือกตั้งซ่อมแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเลือกตั้งเพิ่ม (กรณีแยก
หมู่บ้านใหม่)  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง, ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการประจําศูนย์เลือกตั้ง,  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําหน่วยเลือกตั้ง, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป(00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 แผนงานที่   1   หน้า 134   ลําดับที่ 7

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหารเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

โครงการฝึกอบรมทักษะความรู้และวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งคุณธรรม
จริยธรรม

จํานวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมทักษะความรู้และวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งคุณธรรม
จริยธรรม   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะความรู้และวิธี
ปฏิบัติงานรวมทั้งคุณธรรมของผู้บริหารอบต. สมาชิกอบต. พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชนในหมู่บ้าน ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่ตําบล
ในการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการบริหารงานศักยภาพของผู้นําชุมชน
และเยาวชนในพื้นที่ตําบลรวมทั้งกฎหมายเกี่ยวข้องยาเสพติด เช่น ค่าพิธี
เปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร
เจ้าหน้าที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  แผน
งานที่ 1  หน้า 133  ลําดับที่ 3
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โครงการอบต.สัญจรลงให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบต.สัญจรลงให้บริการประชาชนถึงพื้นที่
เพื่อให้บริการกับประชาชนเชิงรุกแบบบูรณาการ  โดยเน้นการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเปิดเวทีและโอกาสให้ประชาชนได้
เสนอปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิตให้ตรงตามความจําเป็นความ
ต้องการและเหมาะสมกับสภาพปัญหาของประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการ
สร้างความเข้าใจในการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูง
สุด  เกิดความรักความสามัคคีการช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์รวมถึงการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ประชาชนและอื่นๆเช่น
ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวัสดุ-อุปกรณ์ค่าเอกสารหรืออื่นๆ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  งานบริหารทั่ว
ไป(00111)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์
ที่  6   แผนงานที่  1  หน้า  134   ลําดับที่  6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)  เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและมอบหมายของสํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เครื่องถ่ายเอกสารคอมพิวเตอร์ เครื่องพ่น
หมอกควัน ตั้งจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 

ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

วัสดุสํานักงาน (330100)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
สําหรับใช้ภายในกิจการสํานักงานปลัดฯเช่นกระดาษแฟ้มปากกาดินสอ
หมึกเครื่องถ่ายเอกสารแผงกั้นห้องเครื่องดับเพลิงและอื่นๆฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ สําหรับใช้ภายในกิจการสํานักงานปลัดฯ เช่น สายไฟ หลอด
ไฟ ฟิวส์ สวิตส์ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องตัดไฟฟ้า
อัตโนมัติและอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น  แปรง ไม้กวาด สบู่ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วนํ้า จานรอง ช้อน
ส้อมและอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง  รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานปลัด เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน นํ้ามันเบรก
และอื่นๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 240,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น  รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า แพท่องเที่ยวของอบ
ต.และครุภัณฑ์อื่นที่ใช้นํ้ามันที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปลัด เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจาร
บีฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดนก นํ้ายาดับเพลิง นํ้ายาพ่นหมอกควัน สารเคมีกําจัด
ยุง นํ้ายาต่างๆ หรืออื่นๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(331100)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปลัดฯ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์   พู่กัน สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการอัดล้างขยายและอื่นๆฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
สําหรับใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดฯ เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก   กระดาษต่อ
เนื่อง เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และอื่นๆฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป(00111) 

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
วัสดุอื่นๆ  (331700) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น ถังรองรับ
ขยะ(ถังขยะ) สายยางสําหรับดูดนํ้า และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

ค่าไฟฟ้า (340100)   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้ารายเดือนที่ใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น อาคารที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล ไฟฟ้าสาธารณะรายทางฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่ว
ไป(00111)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าโทรศัพท์(340300)   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์รายเดือน
สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลในการประสานราชการตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป(00111)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลขค่าธนาณัติค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร (340400) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่า
ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร เช่น ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือ
ราชการต่างๆ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ค่าลงทะเบียนตอบ
รับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  (340500) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการทาง
ด้านโทรคมนาคมรายเดือน เช่น การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสาร
อื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป  (00111) 
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งบลงทุน รวม 318,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 318,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 16,500 บาท
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด  2 บาน   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารตู้
บานเปิด  2 บาน มือจับชนิดบิด  จํานวน  3  หลัง ๆ ละ 5,500 บาท ตั้ง
ตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560  สํานักมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบ
ประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ์ ผ08  หน้าที่  146  ลําดับที่ 9

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 18,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  จํานวน 3 ชุด  เป็นโต๊ะเหล็ก
ขนาด 150x75x75 ซม. 3 ตัว  เก้าอีพนักพิงสูง 3 ตัว ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  ตั้งจากจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป(00111)  บัญชีครุภัณฑ์ ผ08  หน้า  146  ลําดับ 11

จัดซื้อพัดลมแบบสามขา ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 18,000 บาท
จัดซื้อพัดลมแบบสามขา ขนาด 24 นิ้ว   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมแบบ
สามขา ขนาด 24 นิ้ว  จํานวน  6  ตัวๆ ละ 3,000 บาท ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด  เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560  สํานักมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ   ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ์ ผ08   หน้าที่ 150  ลําดับที่  33

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดละอองฝอยละเอียดสําหรับ
ฉีดพ่นกําจัดยุงลาย  จํานวน  1  เครื่อง  กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า 5 แรงม้า ให้จัดซื้อตามราคาท้องตลาด   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่ว
ไป(00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ์ ผ
08   หน้า  150    ลําดับ 34
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   จํานวน  1  เครื่อง   เป็น
เงิน  21,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สําหรับงานประมวลผล   มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2
 แกนกลัก ( 2 core)  ฯลฯ ให้จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป(00111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ์ ผ08
  หน้าที่  150   ลําดับ 35

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  2  ชุด ๆ ละ 30,000 บาท  เป็น
เงิน  60,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2
 สําหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4
 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน ( 8 Thread) ฯ  ให้จัดซื้อตาม
ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ์ ผ08  หน้าที่  146   ลําดับ 12

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ชนิดเลเซอร์  จํานวน  1  เครื่อง  เพื่อจัด
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  ๆ ละ 9,000 บาท เป็น
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ให้จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นบานคอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ์ ผ08  หน้าที่  147
   ลําดับ 13

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงคณุภัณฑ์ (421100) (รายจ่ายเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5.000 บาท)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซรถยนต์ส่วนกลาง  รถไทยแลนด์ รถรางนําเที่ยว รถไถตัด
หญ้า หรืออื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

งบรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 50,000 บาท

ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อ
สร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดสอง
แคว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) งานบริหารทั่วไป(00111)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,217,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,304,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,304,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 912,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน   3  อัตรา  ในตําแหน่ง
ต่าง ๆ ได้แก่
       1.)  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งไว้   402,660.-  บาท    
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา ในตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง  ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561   ถึงเดือนมีนาคม 2561  อัตราเดือนละ 33,000
.-บาท  เป็นเงิน 198,000.-บาท  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561  ถึงเดือน
กันยายน 2561  อัตราเดือนละ  34,110.-บาท   เป็นเงิน  204,660
.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
)   งานบริหารงานคลัง (00113)  
      2.)  ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งไว้369,360-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา  ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม  2561  อัตราเดือนละ  30,220
.-บาท  เป็นเงิน  181,320.-บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน  2561  ถึงเดือน
กันยายน 2561  อัตราเดือนละ  31,340.-บาท  เป็นเงิน  188,040
.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)  
      3.)  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งไว้  140,820.-  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา ในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม  2560 ถึงเดือนมีนาคม  2561  อัตราเดือนละ 11,510
.-บาท  เป็นเงิน  69,060.-บาท  ตั้งแต่เดือนเมษายน  2561  ถึงเดือน
กันยายน 2561  อัตราเดือนละ  11,960.-บาท  เป็นเงิน  71,760
.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วน
ตําบล ตามนโยบายของรัฐบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบลลูกจ้าง
และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว(ฉบับที่ 2) ให้กับพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่าง ๆ ได้แก่
                 1) ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน  18,600.-บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงาน
พัสดุ  จํานวน  1 อัตรา  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2560  ถึงเดือน
มีนาคม  2561  อัตราเดือนละ 1,775.-บาท  เป็นเงิน  10,650
.-บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน  2561  ถึงเดือนกันยายน 2561  อัตราเดือน
ละ  1,325.-บาท  เป็นเงิน  7,950.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งผู้
อํานวยการกองคลัง จํานวน  1  อัตรา  อัตรา  3,500.-บาท รวมเป็นเงิน
42,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 210,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  ในตําแหน่งเจ้าพนักงานที่จัดเก็บราย
ได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2560 ถึงเดือนมีนาคม  2561 อัตราเดือน
ละ 17,270.-บาท  เป็นเงิน  103,620.-บาท  ตั้งแต่เดือน
เมษายน  2561  ถึงเดือนกันยายน  2561  อัตราเดือน
ละ  17,880.-บาท  เป็นเงิน  107,280.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง(00113) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการทั่ว
ไป  ตั้งไว้   108,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว  จํานวน  1
  อัตรา  ในตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป   ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560   ถึง
เดือนกันยายน  2561  อัตราเดือนละ 9,000.-บาท  เป็นเงิน 108,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ทั่วไป จํานวน   1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  1,000
.-บาท  รวมเป็นเงิน  12,000.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  

งบดําเนินงาน รวม 831,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล ตั(310100) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  ได้แก่   คณะกรรมการจัดซื้อ/จัด
จ้าง, คณะกรรมการตรวจรับงาน หรืออื่นๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา(310540)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน (310500)  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

ค่าใช้สอย รวม 574,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 464,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  เช่น  ค่ารับวารสาร  ค่ารับหนังสือพิมพ์  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจัดทําวารสาร  การดําเนินงานของ  อบต. ราชกิจจา
นุเบกษา  กฎหมายเกี่ยวกับการราชการส่วนท้องถิ่น  ค่าธรรมเนียม  ค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน  คนสวน  ค่าจ้างเหมาบริการ
จ้างบุคคลภายนอกกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการดัดแปลง
หรือต่อเติม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)   เพื่อจ่ายเป็น
เงินบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน
อื่น ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบและมอบหมายของส่วนการคลัง  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113) 

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

วัสดุสํานักงาน  (354100)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ
  สําหรับใช้ภายในกิจการส่วนการ
คลัง  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  แผง
กั้นห้อง  เครื่องดับเพลิง และอื่นๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (330200)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ  สําหรับใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน  การ
คลัง  เช่น  ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า และอื่นๆ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง รถจักยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เช่น
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน นํ้ามันเบรกและอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และ หล่อลื่น รถจักรยานยนต์  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
คลัง  เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี  ฯลฯ  ตั้ง
จ่ายจากเงิน  รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  สําหรับใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนการ
คลัง  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ตลับผง
หมึก  กระดาษต่อเนื่อง  เม้าส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ
 และอื่นๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  

งบลงทุน รวม 61,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บสันแฟัม จํานวน 5,000 บาท
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเก็บสันแฟ้ม   จํานวน  1  ตู้   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เก็บเอกสารเก็บสัน
แฟ้ม  กว้าง  2  ชั้น  จํานวน  16  ช่อง  จํานวน  1  หลัง  ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560  สํานักมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ   ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110)    งานบริหารงานคลัง (00113) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  แบบ ผ08  หน้าที่   149    ลําดับที่  26

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,900 บาท
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  4
 ลิ้นชัก  จํานวน  1  หลัง  ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้
ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560  สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)    งานบริหารงานคลัง (00113) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แบบ ผ08    หน้าที่   148   ลําดับที่  24

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารและฎีกาชนิด 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารและฎีกาชนิด  2 บาน    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารและฎีกาตู้บานเปิด  2 บาน มือจับชนิดบิด  จํานวน  2  หลัง ๆ
 ละ 5,500 บาท  เป็นเงิน 11,000  บาท  ตั้งตามราคาท้องตลาด  เนื่อง
จากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560  สํานักมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ   ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564)  แบบ ผ08 หน้า 148  ลําดับที่ 22
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 38,000 บาท

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  แบบเกียร์ธรรมดา   เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน  1
  คัน  จัดซื้อตามบัญชีราคามาฐานครุภัณฑ์สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ  สํานักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารงานคลัง (00113) แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ์  ผ08   หน้าที่  148
    ลําดับที่ 18 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

โครงการจัดสถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์    เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนสถานที่กลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ  ประจําปีงบ
ประมาณ  2561   ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านแก่ง  ที่ อต
 52901/ว 330   ลงวันที่   20  มิถุนายน  2560  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6
      แผนงานที่ 1 หน้าที่  141  ลําดับที่ 1  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 52,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 52,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อ
ส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน(00121) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6   แผนงานที่   3       หน้า 138   ลําดับ
ที่  2
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมทบทวนและซ้อมแผนอปพร. จํานวน 20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมทบทวนและซ้อมแผนอปพร.อบต.   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เป็น
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอปพร. ในเขตพื้นที่ตําบลเพิ่ม
พูนขีดความสามารถเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น พิธีเปิด–ปิด ค่าอาหาร  ค่า
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
จัดทําเอกสาร ค่าเช่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าชุดปฏิบัติงานหมวกเข็มขัดอุปกรณ์ที่
จําเป็นและอื่นๆ ฯลฯ          ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน(00120) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน(00121) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(2561-2564)   ยุทธศาสตร์ที่  6   แผนงานที่  2   หน้า  136  ลําดับ
ที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้กับรถบรรทุกนํ้าเอนก
ประสงค์ของ อบต.หาดสองแคว  เช่น สายส่งนํ้าดับเพลิง  ข้อต่อสวม
เร็ว  หัวฉีดนํ้าดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัค
◌ีภัย(00123 )
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,999,420 บาท

งบบุคลากร รวม 873,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 873,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 831,720 บาท

เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  (220100) 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  3  อัตรา  ในตําแหน่ง
ต่างๆ   ได้แก่
1)  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา   ตั้งไว้   342,300.- บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ในตําแหน่ง  ผู้
อํานวยการกองการศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2561 อัตรา เป็นเงิน 342,300.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)

2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสอง
แคว จํานวน  2  ราย เป็นเงิน  489,420.- บาท
  -  ครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งจ่ายตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง
เดือน มีนาคม 2561 อัตราเดือนละ 17,490.- บาท  จํานวน  104,940
.- บาท  เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561  อัตราเงินเดือน
ละ 18,270.- บาท จํานวนเงิน 109,620.- บาท  รวมจํานวน
เงิน  214,560.- บาท
  -  ครู  ตั้งจ่ายตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 อัตรา
เดือนละ 22,450.- บาท  จํานวน  134,700.- บาท  เดือนเมษายน 2561
 ถึงเดือนกันยายน 2561  อัตราเงินเดือนละ 23,360.- บาท จํานวน
เงิน 140,160.- บาท  รวมจํานวนเงิน  274,860.- บาท   ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง (220300)  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง  จํานวน  1  อัตรา  ในตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน 12  เดือน  เดือนละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 42,000
.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

งบดําเนินงาน รวม 866,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน (310500)    เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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ค่าใช้สอย รวม 664,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 396,300 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   (320100)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่ารับวารสาร สื่อการเรียนการสอน  ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจัดทําวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวบรวมผล
งานการดําเนินงาน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมา แม่บ้าน  คนสวน   ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกกระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่ง
ก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ฯลฯ และ
อื่นๆ เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 88,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหาดสองแคว  จํานวนหัวละ  1,700  บาทต่อคน  จํานวนนัก
เรียน  52  คน  เป็นเงิน  88,400 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิเบิกได้   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211)  

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาค
เรียนของนักเรียน-นักศึกษาเขตพื้นที่ตําบลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามนโยบายปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน และส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  แผนงาน
ที่ 1  หน้า 108 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (320400) เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและมอบหมายของกองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดสองแคว  เช่น  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

วัสดุสํานักงาน (330100)    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ
 สําหรับใช้ภายในกิจการส่วนการ
ศึกษา เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  และอื่นฯ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้
ต่างๆ ของส่วนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสอง
แคว เช่น แปรง  ไม้กวาด  ผ้าปูที่นอน  หมอน  ผ้าห่ม  ถ้วย
ชาม ช้อน แก้ว ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ สําหรับใช้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนการ
ศึกษา เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และ
อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
วัสดุการศึกษา  (331500) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหาดสองแคว เช่น วัสดุการ
ศึกษา อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุอื่นๆ  (331700) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น ถังรองรับ
ขยะ (ถังขยะ) สายยางสําหรับดูดนํ้า และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ แผนงานบริหารงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

ค่าไฟฟ้า  (340100)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้ารายเดือน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว เช่น  อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หาดสองแคว ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

งบลงทุน รวม 259,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  ๆ ละ 30,000 บาท เป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สําหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread)ฯ ให้จัดซื้อตามแกนราคากลาง และคุณลักษณะพื้น
บานคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) บัญชี
ครุภัณฑ์ ผ08    หน้า 149  ลําดับ 30
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จัดซื้อพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ชนิดเลเซอร์  จํานวน  1  เครื่อง  เพื่อ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  ๆ ละ 9,000 บาท เป็น
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ให้จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นบานคอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์ ผ
08  หน้า  149   ลําดับที่ 31

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (411800)  เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบและมอบหมายของกองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดสองแคว  เช่น  คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และอื่นๆ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการต่อเติมผนังกั้นห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หาดสอง
แคว

จํานวน 200,000 บาท

โครงการต่อเติมผนังกั้นห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสอง
แคว     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อเติมผนังกั้นห้องเรียนภาย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว  ตามแบบ แปรนที่กําหนด  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) แผนงานที่ 1   หน้า   112  ลําดับ 15

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,715,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 851,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 321,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติ    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  ในเขตพื้นที่ตําบล  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้กับเด็กในตําบล  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่อง
ดื่ม  ค่าไอศกรีม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน  ค่าอุปกรณ์การเล่น
เกม  ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แผนงาน
ที่ 1    หน้า   107  ลําดับ 3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 291,200 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว  จาก
ข้อมูลจากจํานวนเด็ก  ณ  เดือน  มิถุนายน 2560  อัตราคนละ 20
 บาท  จํานวน 280  วัน  ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว    จํานวน   52  ราย  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-
2564)  แผนงานที่ 1    หน้า   109     ลําดับ 7
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ค่าวัสดุ รวม 530,400 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 530,400 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)  ให้
เด็กเล็ก,  เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1-ป.6  ข้อมูลจากจํานวนเด็ก  ณ  วัน
ที่  10  มิถุนายน  2560  อัตราคนละ  7.50  บาท ประกอบด้วย  เด็กนัก
เรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ
.)  จํานวน  260  วัน  (เปิดเทอม  200  วัน  ปิดเทอม  60  วัน)  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  280  วัน  ดังนี้
 -  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว (อนุบาล)  จํานวน  27  ราย  (ป.1-ป.6
)  จํานวน  86   ราย รวม  113  ราย
 -  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง    (อนุบาล)  จํานวน  11  ราย  (ป.1-ป.6
)  จํานวน  34   ราย รวม  45  ราย
 -  โรงเรียนบ้านบึงพาด       (อนุบาล)  จํานวน  13  ราย  (ป.1-ป.6
)  จํานวน  45   ราย รวม  58  ราย
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว   จํานวน  52  ราย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210
)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 2  แผนงานที่ 1   หน้า 109   ลําดับ
ที่  8

งบเงินอุดหนุน รวม 864,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 864,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 864,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารส่วนศึกษา  เพื่อจ่ายเป็น
1) โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหาดสอง
แคว   ตั้งไว้  452,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านหาดสองแคว  ข้อมูลจากจํานวนเด็ก ณ วันที่  10
  มิถุนายน  2560  อัตราคนละ 20  บาท จํานวน  200  วัน  ประกอบ
ด้วย  เด็กอนุบาล จํานวน  27 คน    ป.1-ป.6  จํานวน  86
 คน   รวม  113  คน    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)   
2) โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเด่นสําโรง  ตั้ง
ไว้  180,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง ข้อมูลจากจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2560 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ประกอบด้วย เด็ก
อนุบาล จํานวน 11 คน ป.1-ป.6 จํานวน  34 คน    รวม  45  คน    ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  
3) โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงพาด ตั้ง
ไว้ 232,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านบึงพาด ข้อมูลจากจํานวนเด็ก  ณ  วันที่  10
  มิถุนายน  2560  อัตราคนละ  20  บาท จํานวน  200  วันประกอบ
ด้วย  เด็กอนุบาล  จํานวน 13  คน    ป.1-ป.6  จํานวน  45
 คน    รวม  58  คน      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212
)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่  2  แผนงานที่ 1
  หน้า  114    ลําดับที่  2
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ  ต้านภัยยาเสพ
ติด  ปี  2561  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม  เรียนรู้
การปรับตัว  การวางตัว  ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง  ๆ การประพฤติตนให้
เป็นคนดีของสังคม  ส่งเสริมการรวมกลุ่มในกิจกรรมเชิงสร้าง
สรรค์  รณรงค์การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ลดปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเสียง ค่าเอกสาร  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม  ค่าป้าย และอื่นๆ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แผนงาน
ที่ 1   หน้า   109    ลําดับ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 85,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน   เป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนใน
กิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ของโรงเรียนในพื้นที่ตําบลหาดสองแคว เช่น กิจกรรม
ลูกเสือ-ยุวกาชาด กิจกรรมการกีฬา  และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 1 หน้า 114  ลําดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 165,000 บาท

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

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําโครงการป้องกันและควบคุมโรถไข้เลือดออก เพื่อให้ความรู้
ประชาชนสร้างความตระหนังต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก และลด
อัตราการป่วยของคนในชุมชน  เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น(00223) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)  แผนงาน
ที่ 1   หน้า  125   ลําดับ 1
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใน และตระหนังถึงพิษภัยของโรคและลด
จํานวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันการระ
บาดขของโรคในเขตพื้นที่ตําบลหาดสองแคว  เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดค่า
อาหารและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น(00223) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(2561-2564)  แผนงานที่  1  หน้า  125  ลําดับที่ 3 

งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 105,000 บาท

โครงการสนับสนุนพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหาดสอง
แคว  จํานวน 7 หมู่บ้าน โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินการของอสม.ในเขต
ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข(00200) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น(00223) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แผน
งานที่  1    หน้า  132    ลําดับที่  1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  ส่ง
เสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมรวมกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แผนงานที่ 2 หน้าที่129 ลําดับที่ 7

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 20,000 บาท

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตําบลหาดสองแคว ตั้งจ่ายจากราย
ได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (00232)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่   หน้าที่  129  ลําดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

1)โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อดําเนิน
กิจกรรมทางด้านการกุศลเพื่อมนุษย์ธรรมของกิ่งกาชาดอําเภอ
ตรอน ประจําปี 2561 เป็นเงิน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้
แก่ปกครองอําเภออําเภอตรอน ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินกิจกรรมทางด้านการกุศลเพื่อมนุษย์ธรรม
ของกิ่งกาชาดอําเภอตรอน ประจําปี 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์(00232) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่  5  แผนงานที่  2 หน้า 132  ลําดับที่  1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,023,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,323,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,323,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 791,280 บาท

เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล(220100)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 3 อัตรา   
ในตําแหน่งต่าง ๆ ได้แก่
1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  1  อัตรา  
ในตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  2560  ถึง
เดือน  มีนาคม  2561 อัตราเดือนละ  32,450.-บาท   เป็น
เงิน   194,700.-บาท  ตั้งแต่เดือน  เมษายน  2561  ถึง
เดือน  กันยายน 2561  อัตราเดือนละ  33,560.-บาท  เป็น
เงิน  201,360.-บาท เป็นเงิน  396,060.-บาท  
 
2)ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  เป็นเงิน  254,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  1
  อัตรา ในตําแหน่ง  นายช่างโยธาตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2560 ถึง
เดือน  มีนาคม 2561 อัตราเดือนละ  20,780.-บาท  เป็นเงิน  124,680
.-บาท ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึงเดือน กันยายน 2561 อัตราเดือน
ละ 21,620.-บาท เป็นเงิน 129,720.-บาท 

3)ตําแหน่ง  นายช่างสํารวจ  เป็นเงิน    140,820.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  1
  อัตราในตําแหน่ง  นายช่างสํารวจ  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  2560 ถึง
เดือน  กันยายน 2561 อัตราเดือนละ  11,510.-บาท  เป็นเงิน  69,060
.-บาท  ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึงเดือน กันยายน 2561 อัตราเดือน
ละ 11,960.-บาท เป็นเงิน 71,760.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,600 บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตําบล  (220200)   
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล
ตามนโยบายของรัฐบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว(ฉบับที่ 2)ให้กับพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่างๆได้แก่  
1.)  ตําแหน่ง นายช่างสํารวจ  จํานวน 18,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวตําแหน่ง นายช่างสํารวจ จํานวน 1 อัตรา ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561 อัตราเดือนละ 1,775
 บาท เป็นเงิน 10,650.- บาท เดือน เมษายน 2561
 ถึง เดือน กันยายน 2561 อัตราเดือนละ 1,325.- บาท เป็นเงิน  7,950
.- บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง (220300)  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1
 อัตรา อัตราละ 3,500.- บาท จํานวน 12 เดือนรวมเป็นเงิน 42,000
.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 418,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนราย
เดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 3)  หนังสือจังหวัด
อุตรดิตถ์  ที่อต0023.2/ว3063  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 จํานวน 3
 อัตรา ในตําแหน่งต่างๆ ได้แก่
1.)  ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างส่วนโยธา    จํานวน 154,500.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วย
ช่างส่วนโยธา    พร้อมปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 12,875.-บาท  จํานวน 12 เดือน 
2.)  ตําแหน่ง  ช่างเครื่องสูบนํ้า  จํานวน 132,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ช่างเครื่องสูบ
นํ้า  พร้อมปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือน
ละ 11,000.-บาท  จํานวน 12 เดือน 
3.)  ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่ผลิตนํ้าประปา  จํานวน 132,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง เจ้า
หน้าที่ผลิตนํ้าประปา  พร้อมปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 11,000.-บาท  จํานวน 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล
ตามนโยบายของรัฐบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ให้กับพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่างๆ จํานวน 3
 อัตราในตําแหน่งต่างๆ ได้แก่
1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา   เป็นเงิน 4,920.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ครองชีพชั่วคราว  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  410
.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  4,920.-บาท  
2)  ตําแหน่ง จนท.ผลิตนํ้าประปา เป็นเงิน 24,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
เงินค่าครองชีพชั่วคราว  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  จนท.ผลิตนํ้าประปา  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือน
ละ  2,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  24,000.-บาท  
3) ตําแหน่ง ช่างเครื่องสูบนํ้า เป็นเงิน 24,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
ครองชีพชั่วคราว  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  ช่างเครื่องสูบนํ้า  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือน
ละ  2,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  24,000.-บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

งบดําเนินงาน รวม 1,260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.หาด
สองแคว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้
รับค่าเช่าบ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหารและครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าใช้สอย รวม 715,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  ค่าถ่ายแบบแปลน  ถ่ายพิมพ์เขียว  เย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้  สวนไม้ประดับ
หรือสวนหย่อม  ค่าตัดหญ้าในตําบลบริเวณสองข้างทาง  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง  ๆ  ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน  คน
สวน  ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการดัดแปลงหรือต่อเติม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  

โครงการปรับปรุงเป่าล้างบ่อบาดาลหมู่ 1-7 ตําบลหาดสองแคว จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงเป่าล้างบ่อนํ้าบาดาลในตําบลหาด
สองแคว   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่  1  แผนงาน
ที่   1  หน้า 82  ลําดับที่ 12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุง
รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น คอมพิวเตอร์  เรือยนต์  รถ
กระเช้า  รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเทิดไท้  ซ่อมโป๊ะแพ  และปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางในตําบลหาดสองแคว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241)  

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง  ๆ สําหรับใช้ภายในกิจการกอง
ช่าง เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา   ดินสอ  หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  แผง
กั้นห้อง  เครื่องดับเพลิง  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (00240)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้ภาย
ในกิจการส่วนโยธา  เช่น  สายไฟ   หลอดไฟ   ฟิวส์  เข็มรัดสาย
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สวิทต์ไฟฟ้า  หัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า  ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (00240)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  ท่อต่าง ๆ  ปูน
ซีเมนต์  สังกะสี  ตะปู กระเบื้อง ทราย ฯลฯ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รถจักรยานยนต์และรถ
ยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนโยธา เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยาง
ใน  หัวเทียน  นํ้ามันเบรก  ฯลฯ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถ
จักรยานยนต์  เครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่  อบต.  ขอรับสนับสนุน
ในการออกปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง  งานขุดสระ
สาธารณะ  และงานอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับใช้งานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   โปรแกรม
คอมพิวเตอร์   ตลับผงหมึก  กระดาษต่อเนื่อง  เม้าส์  เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  (00240)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

วัสดุอื่น จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  เช่นวัสดุ  อุปกรณ์ประปา เสื้อชูชีพ ฯลฯ
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (00240)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

งบลงทุน รวม 439,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 289,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม จํานวน 4,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบ
ฟอร์ม ขนาด  37.3x45.8x94.2 ซม.  จํานวน  2  ตู้ ๆ
 ละ 2,000 บาท  เป็นเงิน  4,000 บาท  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด    เนื่อง
จากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ์ ผ
08  หน้า         ลําดับที่

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  ชนิด  2 บาน    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
และฎีกาตู้บานเปิด  2 บาน มือจับชนิดบิด  จํานวน  2  หลัง ๆ
 ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท  ตั้งตามราคาท้องตลาด  เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560  สํานักมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์ ผ08 หน้า 149  ลําดับที่ 29

จัดซื้อตู้ล๊อกเกอร์ 18 ช่อง จํานวน 7,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ล๊อกเกอต์เหล็ก 18 ช่อง  จํานวน  1  ตู้ ๆ
 ละ 7,000 บาท  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด    เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบ
ประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
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จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 15,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก  4 ลิ้นชัก  จํานวน  2  ตู้ ๆ
 ละ 7,900 บาท  เป็นเงิน  15,800 บาท  จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด    เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ์ ผ08  หน้า148  ลําดับที่ 25

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  จํานวน 1 ชุด  เป็นโต๊ะเหล็ก
ขนาด 150x75x75 ซม. 1 ตัว  เก้าอีพนักพิงสูง 1 ตัว ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  ตั้งจากจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  บัญชีครุภัณฑ์ ผ
08  หน้า  145   ลําดับ 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  ๆ ละ 30,000 บาท เป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 สําหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread)ฯ ให้จัดซื้อตามแกนราคากลาง และคุณลักษณะพื้น
บานคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-
2564)  บัญชีครุภัณฑ์ ผ08   หน้า  145   ลําดับ 3
-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง  ๆ ละ 12,000
 บาท เป็นเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ให้จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นบานคอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) บัญชีครุ
ภัณฑ์ ผ08  หน้า  145  ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท)   เช่น เรือยนต์ รถ
กระเช่า โป๊ะแพ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบเคหะและชุมชน (00241) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าเวนคืนที่ดิน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืน
ที่ดิน ค่าชดเชย  กรรมสิทธิที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

วันที่พิมพ์ : 12/6/2562  16:09:27 หน้า : 30/39



ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน
หรือนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) แผนงานที่  1  หน้าที่  82    ลําดับที่ 13

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,880,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,500,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟ้า หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 4  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนเคหะและชุมชน(00240)  งานไฟฟ้าและ
ถนน(00241)

งบลงทุน รวม 380,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 380,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ
สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึง
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดําเนินการ
พร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคารรวมถึงการติดตั้งครั้งแรกใน
สถานที่ราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน(00240) งานไฟฟ้าและถนน  (00242)  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนลูกรักบดอัดแน่น สายทางหนองทับช้าง หมู่ที่ 7 จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนอง
ทับช้าง  หมู่ที่ 7 บ้านบึงพาด ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 725  เมตร  ตามแบบที่กําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟ้าและ
ถนน (00243)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 1  แผนงานที่ 2   หน้าที่  87  ลําดับที่ 29

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเพื่อการบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุง สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ทีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น   การบูรณปรับ
ปรุงถนนในความรับผิดชอบของ อบต.หาดสองแคว  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  งานไฟฟ้า
ถนน(00242) 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะ
ในครัวเรือนและชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับความรู้ในการ
บริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  สร้างจิตสํานักการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม เช่นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์หรือ
อื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)  งานกําจัดขยะมูลฝอนและสิ่งปฏิกูล (00244) แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 5  แผนงาน
ที่ 2  หน้า 115 ลําดับที่ 2

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 125,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคนดีศรีหาดสองแคว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคนดีศรีหาดสองแคว  ประจําปี 2561 เป็น
กิจกรรมที่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีและเป็นแบบ
อย่างที่ดีเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเครื่องเสียงค่าเอกสารค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มค่าป้ายค่าจัดทําโล่ห์และอื่นๆตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 6  แผนงานที่  5หน้า   140   ลําดับที่  5

โครงการศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตําบลหาดสองแคว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตําบลหาดสอง
แควของศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตําบลหาดสองแคว
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลหาดสองแควและให้
ประชาชนเยาวชนได้เรียนรู้การป้องกันและโทษภัยต่างๆของยาเสพติดถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท
0810.1/ว848ลงวันที่1พฤษภาคม2552ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่  6   แผนงานที่  3  หน้า  138   ลําดับ
ที่  2

โครงการส่งเสริมพลังสามัคคีมวลชน สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพลังสามัคคีมวลชน สร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความ
รักความสามัคคี สร้างประชาชนในตําบลหาดสองแควเป็นตําบลแห่งความ
จงรักภักดี มีวัฒนธรรม คุณธรรม รักพวกพ้อง เป็นชุมชน
ประชาธิปไตย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 6   แผนงานที่   5  หน้า  139  ลําดับที่ 2
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โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและกิจกรรมการพัฒนาสตรี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและกิจกรรมการ
พัฒนาสตรีตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน(00252)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที่  6  แผนงานที่ 5   หน้า  139 ลําดับที่  3

โครงการส่งเสริมสนับสนุนเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทําแผนแบบ
บูรณาการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม
เพื่อขับเคลื่อนการจัดทําแผนแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตําบลหาดสอง
แควการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นแผนชุมชนการพัฒนาผู้นําชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูล
มาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตยชุมชนการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาของชุมชนการ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบและการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเช่นค่า
อาหารเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดําเนินงานค่าจัดทํา
เอกสารและอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที่  6   แผนงานที่ 1   หน้า 135  ลําดับที่ 8

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตําบลหาดสองแคว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตําบลหาดสอง
แควในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน
ตําบลหาดสองแควให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดปัญหายาเสพ
ติด  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่นกิจกรรม
ลานนมชมจันทร์ซุมหัวHดี กิจกรรมรวมพลตาสับปะรดเปิดเวทีระดมพลัง
ปัญญาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนกิจกรรมมวยไทยกิจกรรม
ดนตรี  กิจกรรมอาชีพเสริมต่างๆหรืออื่นๆตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่  6   แผนงานที่  5  หน้า 139  ลําดับที่  4

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน จํานวน 15,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ด้านกฎหมาย และ
การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐ
ธรรมนูญส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชนและอื่นๆ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน(00252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 6  แผนงานที่  5 หน้า  139    ลําดับที่  1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  อําเภอ
ตรอน  ประจําปี  2561 ซึ่งในปี 2561 เทศบาลตําบลตรอนเป็นเจ้าภาพใน
การจัดการแข่งขัน  เพื่อต่อต้านยาเสพติด  เชื่อมความสามัคคี  ให้เกิด
ความสมานฉันท์ของเทศบาล  อบต.  ในอําเภอตรอน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเครื่องเสียง ค่าเอกสาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย และ
อื่นๆ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่  4  แผนงานที่  1 หน้า  122  ลําดับ 12

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 378,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 313,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 313,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี  งานรัฐพิธี  งานประเพณี  งาน
เฉลิมฉลองเนื่องในวันสําคัญของทางราชการ  งานพิธีต่าง ๆ เช่น  วันปิยม
หาราช  วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม   5  ธัน
วา  12  สิงหา จ่ายเป็นค่าพานพุ่ม  พวงมาลา พระบรมฉายาลักษณ์  หรือ
อื่นๆ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น    (00263)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที่  4  แผนงานที่  1  หน้าที่  121  ลําดับที่ 10

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการงานประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทาง
ศาสนา  เช่น  ค่าจํานําเทียนพร้อมขาตั้ง  ค่าจตุปัจจัยถวายพระตามวัด
ต่างๆ ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระ งานบวชศีลจาริณี  และอื่นๆ ฯลฯ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)  แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่  4  แผนงาน
ที่ 1   หน้า   120   ลําดับที่ 4 

โครงการงานประเพณีไหลแพไฟและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสาย
นํ้าน่าน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีไหลแพไฟและพิธีขอบคุณพืช
พันธุ์ธัญญาหารและสายนํ้าน่าน ประจําปี  2561  และเป็นการเทิดพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และการส่งเสริมการท่อง
เที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดช่องทางการขายสินค้าชุมชน เช่น ค่าจัดสถาน
ที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งแพไฟ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในพิธีการต่างๆ และอื่นๆ   ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)  แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่  4  แผนงาน
ที่  1    หน้า  120     ลําดับที่ 5
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โครงการงานสงกรานต์รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานสงกรานต์และรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุเพื่อเป็น
การแสดงออกถึงความกตัญ ูกตเวทิตาแก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตําบลหาด
สองแคว  และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น  เช่น  ค่าพิธีเปิด – ปิด ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดงาน  ค่าซื้อผ้าขาวม้า  ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์  ยารักษาโรค  ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  แผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่  4  แผนงานที่ 1  หน้า  120     ลําดับ
ที่ 6

โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวันลอยกระทง  เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์การจัดสถานที่  ค่า
เวที  ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)  แผนพัฒนาสี่
ปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่  4  แผนงานที่  2  หน้า   121      ลําดับ
ที่ 4

โครงการย้อนรําลึกเส้นทางประวัติศาสตร์รัชการที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานย้อนรําลึกเส้นทางประวัติศาสตร์รัชกาล
ที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธุ์  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบประวัติ
ศาสตร์ อนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนในอดีต และส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ตําบล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้าย และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น  (00263)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที่  4  แผนงานที่  1  หน้า    121    ลําดับที่ 8

โครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตําบลหาดสองแคว จํานวน 138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตําบลหาดสองแคว    เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเสียง ค่าเอกสาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่า
ป้าย  และอื่นๆ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น  (00263)  แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่  4  แผน
งานที่ 1 หน้า 121    ลําดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,400 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 65,400 บาท

อุดหนุนส่วนราชการ
1)  โครงการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีประจําปี 2561  อําเภอ
ตรอน   เป็นเงิน   8,400.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ปกครอง
อําเภอ  อําเภอตรอน ตามหนังสือ ที่ อต 0317/2484  ลงวันที่  24
 กรกฎาคม  2560  โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี ประจําปี 2561  อําเภอตรอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211
)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 4  แผนงานที่ 1
 หน้า 123  ลําดับ 1

2)  โครงการประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิม
พระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายนํ้า อําเภอ
ตรอน ประจําปี 2561  ตั้งไว้   15,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่ปกครองอําเภอ  อําเภอตรอน  ตามหนังสือ ที่ อต 0317/2484  ลง
วันที่  24 กรกฎาคม  2560   โครงการการประชาสัมพันธ์โครงการงาน
ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร
และสายนํ้า อําเภอตรอน  ประจําปี  2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา (00211)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4
  แผนงานที่  1   หน้า 124 ลําดับที่ 3

3) โครงการออกร้านและกิจกรรมของอําเภอตรอนสนับสนุนการจัด
งานพระยาพิชัยดาบหักและกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจําปี 2561
   จํานวน  25,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ปกครอง
อําเภอ  อําเภอตรอน   ตามหนังสือ ที่  อต 0317/2484  ลงวันที่  24
 กรกฎาคม 2560  โครงการออกร้านและกิจกรรมของอําเภอตรอนสนับ
สนุนการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและกาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประจําปี 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่  4  แผนงานที่  1
  หน้า 123  ลําดับ 2

4)  โครงการจัดขบวนแห่และกิจกรรมของอําเภอตรอนสนับสนุน การจัด
งาน”เทศกาลางสาวหวาน และสินค้า OTOP  เมืองอุตรดิตถ์ ปี 2561
 อําเภอตรอน    จํานวน  17,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
ปกครองอําเภอ  อําเภอตรอน   ตามหนังสือ ที่ อต 0317/2484  ลงวัน
ที่  24  กรกฎาคม  2560  โครงการจัดขบวนแห่และกิจกรรมของอําเภอ
ตรอนสนับสนุน  กรจัดงาน”เทศกาลางสาวหวาน และสินค้า OTOP  เมือง
อุตรดิตถ์ ปี 2561 อําเภอตรอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที่  4  แผนงานที่   1
 หน้า   124 ลําดับที่ 4
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน
ศัตรูพืช เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้
สารเคมีใส่ผลผลิตแปลงนาพืชสวนพืชไร่ทําให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี
มีสุขภาพดีปลอดสารพิษ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 2   หน้า   116   ลําดับที่  3

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผน
งานการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่  3  แผนงาน
ที่ 2   หน้า  116    ลําดับที่  2

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์
ต่างๆ อุปกรณ์การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ และอื่นๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)  

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์พันธุ์
ไม้ ในการดําเนินงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้  ปรับปรุงสวน
สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
กิจกรรม รักนํ้า รักป่า รักแผ่นดิน รวมทั้งเพื่อเป็นการดูแลรักษาและส่ง
เสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุง
ทัศนียภาพ เช่น วัสดุ-อุปกรณ์ในการปลูกป่าพันธุ์พืช ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม และอื่นๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร(00320) งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้(00322) แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่  2  หน้า  116  ลําดับ
ที่ 4
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,126,860 บาท

งบกลาง รวม 10,126,860 บาท
งบกลาง รวม 10,126,860 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนเงินประกันสังคมและกองทุนทดแทนให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานรายจ่ายงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,932,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ดังนี้ 
1)  ช่วงอายุ  60-69 ปี อัตรารายละ 600 บาท จํานวน 433 คน เป็น
เงิน 3,117,600.- บาท
2)  ช่วงอายุ  70-79 ปี อัตรารายละ 700 บาท จํานวน 265 คน เป็น
เงิน 2,226,000.- บาท
3)  ช่วงอายุ  80-89 ปี อัตรารายละ 800 บาท จํานวน 143 คน เป็น
เงิน 1,372,800.- บาท
4)  ช่วงอายุ  90ปีขึ้นไป อัตรารายละ 1,000 บาท จํานวน 18 คน เป็น
เงิน 216,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานราย
จ่ายงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561
-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แผนงานที่ 2   หน้า  128 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,208,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้
แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ อัตรารายละ 800 บาท จํานวน 230 ราย  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรายจ่ายงบ
กลาง(00410) งานงบกลาง(00411) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แผนงานที่ 2 หน้า 128  ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ตําบลหาดสอง
แคว  จํานวน 3 ราย รายละ 500 บาท  จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานรายจ่ายงบกลาง(00410) งานงบ
กลาง(00411) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 5  แผนงานที่ 2   หน้า 129  ลําดับที่ 4

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัย
แล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นํ้า  การระบาด
ของศัตรูพืชตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่ว่าจะเกิด
จากธรรมชาติมีผู้ทําให้เกิดขึ้น  อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอัตรา
แก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐและรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรม ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานรายจ่ายงบกลาง(00410) งานงบ
กลาง(00411)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 412,500 บาท
-  ประเภทเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ  จํานวน 262,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปปรากฏในแผนงานรายจ่ายงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411
) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 2
   หน้า 132  ลําดับที่ 2

-  ประเภทเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาและเด็กด้อยโอกาส
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  จํานวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการ
ศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาและเด็กด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  หรือผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ตําบลด้านต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมให้
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตําบลหาดสองแคว ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานรายจ่ายงบกลาง(00410
) งานงบกลาง  (00411) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที่ 2  แผนงานที่ 1  หน้า 107  ลําดับที่  1

- ประเภทเงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเงิน 100,000
.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 2
 สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานราย
จ่ายงบกลาง(00410) งานงบกลาง  (00411) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 1 หน้า 132  ลําดับที่ 3

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพสําหรับผู้บริหารสมาชิกอบต
.   พนักงาน และพนักงานจ้างตลอดจนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ผู้
ยากไร้ในเขตพื้นที่ตําบลที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานรายจ่ายงบ
กลาง(00410) งานงบกลาง  (00411)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 157,300 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานรายจ่ายงบกลาง(00410
)งานงบกลาง(00411)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 66,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง  พนักงานสูบ
นํ้า  อัตราเดือนละ 5,555.- บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานรายจ่ายงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) 
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