
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย

อําเภอ ปากพลี   จังหวัดนครนายก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,551,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,520,620 บาท

งบบุคลากร รวม 5,952,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,685,100 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,300 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก นายก / รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  ดังนี้
 -นายกองคการบริหารสวนตําบล 1คนจํานวน     244,800บาท
 -รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน จํานวน     269,500
บาท     
   ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ให้แก  นายก / รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้
-นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน จํานวน      21,000 บาท
-รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน จํานวน      21,200
 บาท     
   ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ให้แก  นายก / รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน จํานวน      21,000 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน จํานวน      21,200
 บาท     
ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แกเลขานุการนายก อบต. 
จํานวน 1 คน    จํานวน 86,400.-บาท 
     ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ไมปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แก ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภาฯ  ดังนี้ 
 -ประธานสภา        
 -รองประธานสภา       
 -สมาชิกสภา        
 -เลขานุการสภา   ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,267,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,700,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
พนักงานสวนท้องถิ่น ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี (พศ.2561 - พ.ศ
.2563) คํานวณ ตั้งจายไว้ 12 เดือน สํานักปลัดและกองคลัง ให้
แกพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้  ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินคาตอบ
แทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล สํานักปลัดและกอง
คลัง   ตั้งจายไว้ 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 294,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายเดือน,เงิน
ประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) คํานวณตั้งจายไว้ 12
 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัดและกองคลัง แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัด     
จํานวน    252,000.00  บาท แยกเป็น
   เงินประจําตําแหนงนักบริหารท้องถิ่น เดือนละ 7,000
 บาท  จํานวน  84,000.00   บาท 
   คาตอบแทนรายเดือนนักบริหารระดับกลาง เดือนละ 7,000
 บาท    จํานวน  84,000.00   บาท 
    เงินประจําตําแหนงรองปลัด เดือนละ 3,500
 บาท       จํานวน   42,000.00   บาท 
    เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด เดือนละ 3,500
 บาท   จํานวน   42,000.00  บาท
      กองคลัง   จํานวน     42,000.00  บาท
      เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500
 บาท  จํานวน     42,000.00   บาท 
   ฐานอํานาจดังนี้  
     (1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,204,000 บาท

  คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน 880,000 บาท
   -เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2
 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด และกองคลัง ปรากฏใน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
   คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   324,000 บาท
  - เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายจากเงินราย
ได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป(00111) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,420 บาท

    -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก  พนักงาน
จ้าง ตั้งจายรายได้ สํานักปลัดแผนงาน บริหารงานทั่วไป (00111
)  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 1
 พฤษภาคม 2562
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งบดําเนินงาน รวม 2,539,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 568,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่น  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
      ฐานอํานาจ ดังนี้ 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นของอปท.พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก พนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจํา,พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 0011 ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

คาเชาบ้าน จํานวน 78,000 บาท

      เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้านตามระเบียบฯ ตั้งจายจาก เงินรายได้ สํานัก
ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  พนักงานสวน
ตําบล, ลูกจ้างประจํา ,นายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจาก
เงินรายได้ สํานักปลัด   แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้สอย รวม 1,424,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 475,000 บาท

    - คารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคา
บอกรับ หนังสือพิมพ และหนังสือกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ตางๆเพื่อใช้เป็นคูมือในการปฏิบัติงานของอบต. ตั้งจายจากเงิน
รายได้ สํานักปลัดแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
     -คาจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  400,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา
จ้างเหมาบริการ ที่อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คา
กําจัดปลวก คาดูดส้วม คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานัก
งาน คาจ้างซักรีด คาจ้างเหมาขนย้ายสิ่งของตางๆ คาจ้างเหมาสูบ
น้ํา คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาจ้างเหมากําจัดวัชพืชรอบๆที่
ทําการ อบต., คาซอมไฟฟา ที่ทําการ อบต., คาจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัยที่ทําการ อบต. และคาจ้างเหมาอื่นๆฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ สํานักปลัด ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562
       -คาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาเย็บหนังสือ คาถายเอกสาร เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับ
ตางๆฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00111)ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
      - คาโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว้  30,000.-  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาโฆษณา และเผยแพรกิจการของ อบต. เชน การจัดทํา
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วารสารสิ่งพิมพ ปายประชาสัมพันธ สติกเกอร แผนพับ ใบปลิว
ตางๆ โปสเตอร  สิ่งพิมพตางๆ แผนปายโฆษณา และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง เอกสารสรุปผลการดําเนินการของ อบต.ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111
) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
       - คาธรรมเนียมในการจัดตอเว็บไซตรายปี  ตั้งไว้ 20,000
.- บาท เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมเว็บไซตรายปีของ อบต.เกาะ
หวาย เพื่อการพัฒนาองคกร และเป็นชองทางประชาสัมพันธ
องคกร ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบข้อมูล
องคกรอยางกว้างขวางขึ้น ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
     - คาประกันภัยรถ  ตั้งไว้ 5,000  บาท  เพื่อจายเป็นประกัน
ภัยรถยนต ตามมติครม. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และ 21
 มิถุนายน 2548 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การใช้และบํารุงรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และหนังสือที่ มท.0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2552 ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
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-คารับรองบุคคลคณะบุคคลตางๆ ตั้งไว้  20,000.-  บาท เพื่อจาย
เป็นคารับรองผู้มาตรวจงาน  คาเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภา อบต. จายจากเงินรายได้   สํานักปลัด  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
-คาธรรมเนียมตางๆ ตั้งไว้  50,000.- บาท เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน ซึ่ง
จายเพื่อสํารวจที่ดิน ที่เป็นสาธารณประโยชนในเขต อบต. ตั้งจาย
จากเงินรายได้   สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111
)  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็น,คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา , พนักงานจ้างฯ ,คณะผู้บริหาร และสมาชิก สภา ฯลฯ
 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่สวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได้  สํานักปลัด ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป   หรือเลือกตั้ง
ซอมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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คาพวงมาลา ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย จํานวน 3,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาพวงมาลา ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลัย ในงานราชพิธี รัฐพิธีตลอดจน การประชุมสภา และ
กิจการที่เกี่ยวข้องของ อบต.ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัด  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โครงการจัดกิจกรรมพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
พิเศษ ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบจากรัฐบาล กระทรวง
มหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการ
ปกครอง จังหวัด อําเภอ ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนิน
การ ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุโครงการ คาปายไว
นิลฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัดแผนบริหารทั่ว
ไป (00110) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต จํานวน 15,000 บาท

       -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต สําหรับผู้บริหารคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ประชาชนและเยาวชนในเขต อบต.ประกอบ
ด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คาตอบแทน
วิทยากร คาปายฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัดแผน
บริหารทั่วไป (00110)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557      
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 131,800 บาท

           -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซม ทรัพยสินเพื่อ
ให้ใช้งานได้ตามปกติ คาซอมและบํารุงรักษารถยนตสวน
กลาง ทะเบียน กค 1905  นครนายก  จํานวน 72,700บาท รถ
จักรยานยนตสวนกลาง ทะเบียน 1 กข
 1956  นครนายก จํานวน 3,100 บาท และคาจักรยานยนตสาม
ล้อ จํานวน 6,000 บาท    เครื่องพนหมอกควัน เครื่องพนละออง
ฝอยและเครื่องตัดหญ้า จํานวน 50,000 บาท   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561  ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏ
ใน แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ไมปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ค่าวัสดุ รวม 191,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

วัสดุสํานักงานเพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆเชน
กระดาษ แฟมปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ไมโครโฟน ฯลฯตั้ง จายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00111)  ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้ถู
พื้น  น้ํายา แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา  ผ้าคลุม
โตะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 71,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลาง อบต.สวน
กลาง ทะเบียน กค.1905  นครนายก  จํานวน 51,700
 บาท/ปี ,รถจักรยานยนต ทะเบียน 1 กข1956
  นครนายก  จํานวน 3,700/ปี ,คาจักรยานยนตสาม
ล้อ จํานวน 6,000 บาท/ปี    เครื่องพนหมอกควัน เครื่องพน
ละอองฝอย และเครื่องตัดหญ้า จํานวน 10,000บาท/ปี   ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ตาง เชน ฟิวเจอรบอรด ไม้
อัด ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได้สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร   เชน  ผ้าหมึกเครื่อง
ปริ้นเตอร  แผนดิสกโปรแกรมและ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟา สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล ,อาคารศูนยพลังงาน อบต.หมูที่ 5ตั้งจายจากเงินราย
ได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป(00111) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล และอาคารที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
เกาะหวาย ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
เกาะหวาย และการให้บริการโทรศัพท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป(00111) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาระบบเชื่อมโยง INTERNRT สําหรับเครือขาย
องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย  ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 8,900 บาท

     จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน  1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm) 
-สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom  ตั้งจาก
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี 2563   ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

จ้างศึกษาวิจัยประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 20,000 บาท

      เพื่อจ้างศึกษาวิจัยประเมินผล ความพึงพอใจของ
ประชาชน ที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย ตั้ง
ไว้ 20,000.- บาท งบรายจายอื่น ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งานบริหารงานคลัง รวม 424,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 409,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

    คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการชุดตางๆ ที่
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก องคการบริหารสวนตําบล
เกาะหวาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลังปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล,ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ที่มี สิทธิ
เบิกคาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท ตามระเบียบฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป(00111) ไมปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวน
ตําบล,ลูกจ้างประจํา ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง แผน
งาน บริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆของกองคลัง ตั้งไว้  20,000
 บาท เชน คาถายเอกสารคาจ้างเหมาปฏิบัติงานในสวนการคลังฯ
ลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
     -คารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคา
บอกรับ หนังสือพิมพ และหนังสือกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ
ตางๆ เพื่อใช้เป็นคูมือในการปฏิบัติงานของ อบต. ตั้งจายจากเงิน
รายได้ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
        -คาโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว้  20,000.-  บาท  เพื่อจาย
เป็นคาโฆษณาและเผยแพรกิจการของ อบต.เชน การจัดทํา
วารสารสิ่งพิมพ ปายประชาสัมพันธ สติกเกอร แผนพับ  ใบปลิว
ตางๆ ปายผ้า   โปสเตอร สิ่งพิมพตางๆ แผนายโฆษณาและอื่นๆที่
เกี่ยวข้องฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียม
ในการลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได้กองคลัง แผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑสํานัก
งาน ทรัพยสินตางๆ และที่เข้าลักษณะครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสารฯลฯ เป็นต้น ตั้งจายจากเงินราย
ได้ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน กระดาษ   แฟม
ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง แผน
งานบริหารงานทั่วไป  (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท0810.3/ ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ผ้าหมึก เครื่อง
ปริ้นเตอร  แผนดิสกโปรแกรมและ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้   กองคลัง ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย,คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาไปรษณียฝากสงเป็นราย
เดือน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

    จัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifunction เลเซอร หรือ LED 
สี  ราคา 15,000 บาท   จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
-สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท0810.3/ ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การอบรมให้ความรู้วินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกาอบรมให้ความรู้วินัยจราจรแก
ประชาชน อาทิเชน คาอาหาร วางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ปายฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน (00120) ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า  53  ข้อ 1

คาใช้จายในการฝึกทบทวน อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
จิตอาสาภัยพิบัติ

จํานวน 80,000 บาท

-    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและจิตอาสาภัยพิบัติ  อบต.เกาะ
หวาย  ประจําปี 2564  อาทิเชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาปายฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัด ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน (00120)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ) หน้า 21 ข้อ  7
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มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลและอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในชวงเทศกาลปีใหม สงกรานต  เชน ปายรณรงคตางๆ ชวง
เทศกาล แผนพับประชาสัมพันธ คาเบี้ยเลี้ยงและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า  54  ข้อ  7

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 760,220 บาท

งบบุคลากร รวม 513,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 513,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,040 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

          -เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะ สําหรับข้าราชการ
ครู ตําแหนงครู คศ.2 เดือนละ 3,500 บาท ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2563)คํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา  แผน
งานการศึกษา  (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3./ว2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,080 บาท

    -เพื่อจายเป็น คาจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการ
ศึกษา แผนงานการศึกษา  (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย    ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้
แก พนักงานสวนตําบล,พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองการศึกษา แผนงาน
การศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

คาโฆษณาและเผยแพร      ตั้งไว้   5,000   บาท
   -เพื่อจายเป็นคาโฆษณา และเผยแพรกิจการของ อบต
. เชน  การจัดทําวารสารสิ่งพิมพ สติกเกอร แผนพับ ใบปลิว
ตางๆ  โปสเตอร ฯลฯ ตั้งจายจาก  เงินรายได้ กองการศึกษา แผน
งานการศึกษา(00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการที่อยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน คาจ้างเหมาถายเอกสาร คากําจัดปลวก คาดูดส้วม คา
จ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร    คาจ้างซักรีด คาจ้างเหมาขน
ย้ายสิ่งของตางๆ คาจ้างเหมาสูบน้ํา คาจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ คาจ้างเหมาคาจ้างเหมาจัดทําปายโฆษณา ประชา
สัมพันธ คาจ้างเหมาอื่นๆฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได้ กองการ
ศึกษา แผนงานการศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คารับวารสาร จํานวน 5,000 บาท

       -  เพื่อจายเป็นคาบอกรับ หนังสือพิมพ และหนังสือ
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับตางๆ เพื่อใช้เป็นคูมือในการปฏิบัติ
งานของ อบต.ตั้งจายจากเงินรายได้ กองการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา (00210) แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคารับรองผู้มาตรวจงานเกี่ยวกับสวนการ
ศึกษา คารับรองผู้มาตรวจงาน ตั้งจายจากเงินรายได้ กองการ
ศึกษา แผนงานการศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา เชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได้ กองการ
ศึกษา แผนงานการศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ  เชน  กระดาษ  แฟม
ปากกา ดินสอ ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได้ กองการศึกษา แผนงาน
การศึกษา(00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน  แปรง  ไม้
กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา ไม้ถูพื้น  ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้  กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา (00210) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

         -เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ผ้าหมึกเครื่อง
ปริ้นเตอร แผนดิสกโปรแกรมและ อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอรฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองการศึกษา แผนงาน
การศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลเกาะหวาย ตั้งจายจากเงินรายได้กองการศึกษา แผน
งานการศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งบลงทุน รวม 7,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโตะทํางาน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด จํานวน 7,100 บาท

     -เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อโตะทํางาน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1
 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้  โตะทํางานขนาด กว้าง 150 x 
ลึก 60X สูง 75 เซนติเมตร มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจ
ล็อค ผลิตจากไม้ Particle Board หนา 25 มม.เคลือบผิวด้วย
เมลามีนและเก้าอี้ทํางานพนักพิง ขนาดกว้าง 60xลึก60 x 
สูง 90 x 100 ซม. โครงสร้างแข็งแรง ปรับระดับสูงต่ํา
ได้ จํานวน 1 ชุดตั้งจายจากเงินรายได้ กองการศึกษา แผนงาน
การศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,282,770 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,770 บาท

ค่าใช้สอย รวม 262,710 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล
เกาะหวาย

จํานวน 132,300 บาท

 คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลเกาะหวาย                                        
   -เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน จัดสรรให้ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 กรกฎาคม   2563  จํานวน 27
  คน อัตราคนละ 20.- บาท จํานวน 245 วัน  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา (00210) ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ข้อ 8 

คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ศพด.อบต.เกาะ
หวาย เชน ประชุม ฝึกอบรม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป กองการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –
 2565 หน้า 62  ข้อ 4 

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กคน
ละ  2,000.- บาท  จํานวน  2  คน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  กองการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565  หน้า  61   ข้อ  3
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สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด. อบต.เกาะหวาย จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.เกาะหวาย เชน  คาพาหนะ,  คาอาหาร ฯลฯ และคาใช้จาย
อื่นๆ ตามความจําเป็น  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 62 ข้อ 5

สนับสนุนคาใช้จายในการสนับสนุนสถานศึกษา จํานวน 76,410 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนสถานศึกษาเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนําราย
ได้ของสถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย
    1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 45,900 บาท      
     - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี จัดสรรตามจํานวนเด็ก (ณ วันที่ 14  กร
กฏาคม 2563 ) จํานวน 27  คนๆละ1,700 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปกองการศึกษา แผนงานการศึกษา (00210) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ข้อ 2
     2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  จํานวน 30,510 บาท  
     - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี  ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  (ศพด.)  จํานวน 27 คนๆละ1,130บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปกองการศึกษา แผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้
        - คาหนังสือเรียน       อัตรา คนละ  200 บาทตอปี 
        - คาอุปกรณการเรียน   อัตรา คนละ  200 บาทตอปี 
        - คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา คนละ  300 บาทตอปี 
        - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา คนละ 430 บาทตอ
ปี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ข้อ 1
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ค่าวัสดุ รวม 368,060 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 368,060 บาท

   - คาซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ได้แก นมพาสเจอรไรส , นมยูเอ
ชที เพื่อจัดสรรให้เด็กเล็ก – เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปี
ที่ 1 - 6 จํานวนเด็ก ณ วันที่  14 กรกฏาคม 2563  จํานวน 190
 คน อัตราคนละ 7.37  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กอง
การศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  62  ข้อ  7   
งบประมาณถายโอน แยกเป็น
     - โรงเรียนบ้านดงแขวน นักเรียน จํานวน 163 คน อัตราคน
ละ 7.37 - บาท จํานวน 260 วัน
จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร – อาทิตย)    
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย จํานวน 27 คน อัตราคน
ละ 7.37- บาท รวม 280 วัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กอง
การศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า  62 ข้อ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 652,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 652,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเป็นคาใช้จาย “โครงการอาหารกลางวัน” ให้แกโรงเรียน
บ้านดงแขวน

จํานวน 652,000 บาท

  - อุดหนุนเป็นคาใช้จาย “โครงการอาหารกลางวัน” ให้แก
โรงเรียนบ้านดงแขวน  จํานวนเด็ก ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2563
  จํานวน 163 คน  อัตราคนละ 20.- บาท จํานวน 200 วัน ตั้ง
จายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
   หน้า 62 ข้อ 6 (จะดําเนินการเมื่อได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
แล้ว)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทุนการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อชวยเหลือเป็นทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาหรือนักเรียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ แผนงานการ
ศึกษา (00240) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจาย
เกี่ยวกับทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษา นักเรียน และการให้ความ
ชวยเหลือนักเรียน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ) หน้า 23  ข้อ 3  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 463,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 463,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทน/คาป่วยการชดเชยงาน หรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนันการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ
พึ่งพิง (อาสาสมัครบริบาลม้องถิ่น) ตามที่ได้รับมอบหมายหรือมีคํา
สั่งแตงตั้ง ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสาธารณสุข (00220
) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
อาสาสมัครบริบารท้องถิ่นและการเบิกจายคาใช้จาย พ.ศ.2562
 หนังสือดวนที่สุดที่ มท0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 
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ค่าใช้สอย รวม 149,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสุนัขและแมว จํานวน 5,000 บาท

      -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสุนัขและ
แมว ที่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาท ทําการสํารวจ ปีละ 2 ครั้ง ครั้ง
แรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือน
มิถุนายน  พร้อมบันทึกข้อมูลสุนัขและแมวใน
ระบบ www.Thairabies.net/trn 
หรือ www.Thairabies.net/petregis ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่ว
ไป สํานักปลัดปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า  60  ข้อ 7  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

จํานวน 24,000 บาท

 คาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณฯ ตั้งไว้ 24,000.- เพื่อจายเป็น จัดซื้อวัคซีน  ปองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  พร้อมอุปกรณ โดส ละ 30 บาท ตามหนังสือสั่ง
การกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0810.5/ว0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุดที่ มท.0810.5/ว 1745 ลงวัน
ที่ 31 สิงหาคม  2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ท้อง
ถิ่น ดวนที่สุดที่ มท.0810.5/ว 1042 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน  2561    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สํานัก
ปลัด ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ข้อ 6  
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข เชน คาอาหาร  เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คา
วิทยากรฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุดที่ มท.0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด ปรากฏในแผนงาน  สาธารณ
สุข (00220) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า  59
  ข้อ 4

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 170,000 บาท

    -คาจัดซื้อสารเคมีพนและกําจัดแมลงชนิดเข้มข้น    ตั้ง
ไว้ 80,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีปองกันกําจัด
แมลง ปองกันโรคไข้เลือดออก เชน ฉีดยาเพิ่มหมอกควัน สเปรย
ฉีดยุงและวัสดุ    อุปกรณอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจายจากเงินราย
ได้  สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) ตาม  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  59 ข้อ 5
        - คาจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณโรค มือ เท้า ปากเปื่อย ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อน้ํายา สําลี ถุง    มือและอุปกรณ อื่นๆ
ที่จําเป็นเกี่ยวกับโรค มือ เท้าปากเปื่อย ตั้งจายจากเงินราย
ได้ สํานักปลัด ปรากฏใน    แผนงานสาธารณสุข (00220) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565   หน้า  60 ข้อ  9
      - คาจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณปองกันโรค โควิท - 19  ตั้ง
ไว้ 80,000 บาท เพื่อจัดซื้อสารเคมีปองกันการระบาดของโรคและ
อุปกรณ ตางๆ เชน ถุงมือ ชุดปองกัน หน้ากากอนามัย ฯลฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏใน แผนงานสาธารณ
สุข (00220) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2) หน้า 22 ข้อ  1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,088,000 บาท

งบบุคลากร รวม 772,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 772,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท

    - เงินเดือนพนักงาน  จํานวน   600,000 บาท   เพื่อจายเป็น
เงินเดือนและเงินปรับปรุง เงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล   จํานวน  2  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง ปรากฏ
ในแผนงาน  เคหะและชุมชน (00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่   
 มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

      เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   จํานวน  10,000  บาท 
 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้  กองชาง  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) ตามไมปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   -เงินประจําตําแหนง  จํานวน  42,000 บาท เพื่อจายเป็นเงิน
ประจําตําแหนงสําหรับผู้อํานวยการกองชาง ระดับ 7 จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 42,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  กอง
ชาง  ปรากฏใน  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน 
ที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายจากเงินราย
ได้    กองชาง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) ไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท   0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก  พนักงาน
จ้างทั่วไป ตั้งจายรายได้ กองชาง  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

งบดําเนินงาน รวม 316,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

      -คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 
    5,000 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ให้แก พนักงานสวนตําบล, พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้าง   ทั่วไป ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้านตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง  แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาโฆษณา และเผยแพรกิจการของ อบต.
เชน การจัดทําวารสารสิ่งพิมพ ปายประชาสัมพันธ ปายสถิติ
ตางๆ สติกเกอร แผนพับ ใบปลิว ตางๆ ปายผ้า ปายไว
นิล โปสเตอร คัตเอาท บอรดนิทรรศการ เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงาน อบต. ตั้งจายจากเงิน รายได้ กองชาง แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562         

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาถาย
เอกสาร คากําจัดปลวก คาดูดส้วม คาจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคาร คาจ้างเหมาซอมแซมไฟฟาสาธารณะคาจ้างเหมาสูบ
น้ํา  คาจ้าง เหมาแบกหามสัมภาระ คาจ้างเหมาอื่นๆฯลฯ ตั้งจาย
จากเงิน รายได้ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562       

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการลงทะเบียนฝึกอบรมคา
ธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน(00240) ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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คารับวารสาร จํานวน 5,000 บาท

   - คารับวารสาร ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
บอกรับ หนังสือพิมพ และหนังสือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ตางๆ เพื่อใช้เป็นคูมือในการปฏิบัติงานของ อบต. ตั้งจายจากเงิน
รายได้กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

  -คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  80,000  บาท เพื่อ
จายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะคาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลพนักงานจ้างฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ  เชน  กระดาษ  แฟม
ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน ผ้าหมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร  แผนดิสกโปรแกรมและอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/
 ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,153,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟาสําหรับซอมแซมไฟฟาสาธารณะฯ
ลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

    -  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แอสฟสติกต สําเร็จรูป จํานวน 300
 ถุงๆ ละ 20 กิโลกรัม โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ   จัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  47 ลําดับที่  38 
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งบลงทุน รวม 495,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 495,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้ออุปกรณไฟฟาสาธารณะแผงโซลารเซลล จํานวน 495,000 บาท

   จัดซื้ออุปกรณไฟฟาสาธารณะแผงโซลารเซลล 
   -คาจัดซื้ออุปกรณไฟฟาสาธารณะแผงโซลารเซลล (พลังงานแสง
อาทิตย) ตั้งไว้ 495,000.-บาท
    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณไฟฟาสาธารณะแผงโซ
ลารเซลล จํานวน 15 จุดๆละ 33,000.-   ดังนี้  
      - ซอยบ้านนางคําหลง ชูชื่น หมูที่ 1   จํานวน 7 จุด แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
(เพิ่มเติมฉบับที่) 2  หน้า  19  ลําดับที่  1
      -  ถนนสายบ้าน อ.สามารถ เข็มทองคําดี  หมูที่  1
    จํานวน  3  จุด  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่ม
เติมฉบับที่ 2  หน้า  19  ลําดับที่ 2
      -  ถนนสายฝ่งคลอง-พระธาตุ หมูที่ 4  จํานวน 5  จุด  แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.256 -2565 หน้า 52 ลําดับที่  6 
       ประกอบด้วย
       1. เสาไฟฟาสูง  5 เมตร รวมอุปกรณ
       2. แบบโคมรูปทรงโดมยาวแบบโคมมาตรฐาน 18 w. 
หลอด LED จํานวน 240 หลอด
       3.ชุดคอนโทรลชารจเจอร ขนาด10 A แรงดัน 12 V
       4. กลองเหล็กพร้อมแบตเตอรี่แห้ง ขนาดความ
จุ 12V /21 AH ( Seal  Lead )
       5. แผงโซลารเซลล ชนิด Mono/Poly Crystalline 
ขนาด 30 วัตต 
       6.ฐานเสาไฟฟาคอนกรีต ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กอง
ชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)      
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งบเงินอุดหนุน รวม 568,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 568,400 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  บริเวณ ถนนสาย 3288 ทา 
แดง-วังมวง ฝ่งรร.บ้านดงแขวน  หมูที่ 5  ตําบลเกาะหวาย

จํานวน 435,400 บาท

อุดหนุนเป็นคาขยายเขตประปาให้แกการประปาสวนภูมิภาค
สาขานครนายก - เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค  บริเวณ ถนนสาย 3288 ทา แดง-วังมวง ฝ่งรร.บ้านดง
แขวน  หมูที่ 5  ตําบลเกาะหวาย  รายละเอียดตามประมาณ
การ การประปาสวนภูมิภาค สาขานครนายก   ตั้งจายจากเงินราย
ได้  กองชาง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
)  หน้า18 ข้อ  1

อุดหนุนขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  บริเวณซอยบ้านนางคําหลง ชู
ชื่น   หมูที่ 1 ตําบลเกาะหวาย

จํานวน 133,000 บาท

  อุดหนุนเป็นคาขยายเขตประปาให้แกการประปาสวนภูมิภาค
สาขานครนายก    - เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปาสวน
ภูมิภาค  บริเวณซอยบ้านนางคําหลง ชูชื่น   หมูที่ 1 ตําบลเกาะ
หวาย  รายละเอียดตามประมาณการ การประปาสวน
ภูมิภาค สาขา นครนายก ตั้งจายจากเงินรายได้  กอง
ชาง   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2)  หน้า 18  ข้อ  2  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 710,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต.เกาะหวายไร้ขยะ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม โครงการฯเชน คาวิทยากร , คา
อาหาร ,คาเอกสาร ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจายจากเงินรายได้  สํานัก
ปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน (00250
 ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 56 ข้อ 3 

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตาม
โครงการฯ เชน คาวิทยากร คาอาหาร  และเครื่องดื่ม  คาจัด
สถานที่ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
   หน้า  57  ข้อ 5  

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบ้าน จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบ้านๆ ละ 2
 เลม  โดยถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินรายได้  สํานัก
ปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565   หน้า 58  ข้อ  7

วันที่พิมพ : 20/8/2563  13:36:43 หน้า : 41/54



โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 15,000 บาท

      - เพื่อจายเป็นคาใช้จาย  ในการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเข้า   รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้  สํานักปลัดปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า  65  ข้อ 3

โครงการปองกันและละเมิดสิทธิเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท

         - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการอบรม การ
ปองกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  เป็นคาวิทยากร คา
อาหาร  คาเอกสารการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจายจากเงินรายได้
สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความ เข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
   หน้า 58 ข้อ  9 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ จํานวน 40,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพกลุมสตรีผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
   หน้า  56  ข้อ  4
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โครงการเรียนรู้ด้วยใจหางไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสงเสริมและเรียนรู้ให้
แกเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และหางไกลจากยาเสพติดและปญหาสังคม  ตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจาย
จากเงินรายได้สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความ เข้มแข็ง
ของชุมชน(00250) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
   หน้า 58 ข้อ  10 

โครงการสานสัมพันธสายใยรักในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสายใยรักใน
ครอบครัว เป็นคาสถานที่ คาวิทยากร เป็นต้น ระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้  สํานักปลัด
ปรากฏใน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หน้า 24  ข้อ  2

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําชุมชน จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นํา
ชุมชน ตางๆนายก อบต./สมาชิก อบต., กํานัน , ผู้ใหญ
บ้าน ,กรรมการหมูบ้าน , ประธานประชาคม , ผู้นํากลุม
อาชีพ เป็นต้น สําหรับจายเป็นคาเอกสาร คาวิทยากร  คาเครื่อง
ดื่ม  คาที่พัก คารถโดยสารสําหรับดูงาน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจายจากเงินรายได้
สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความ เข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
   หน้า 57 ข้อ 4
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสําหรับประชาชน จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ เชนคา
วิทยากร,คาอาหาร,คาเอกสาร ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความ เข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
   หน้า 57  ข้อ 6  

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 1 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบเสียงเสียงตามสาย หมูที่ 1 โดย
การเดินสายกระจายเสียง ตั้งจายจากเงินรายได้  กอง
ชาง   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)  หน้า  20
 ข้อ 3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท จํานวน 80,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา เสริมสร้าง
ความสามัคคี  เพื่อให้ประชาชนเยาวชน ในตําบลใช้เวลาวางให้
เป็นประโยชน เชนคาวัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียมสนาม คากรรม
การฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินราย
ได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
. 2561-2565  หน้า 59 ข้อ  3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานสําคัญตางๆ จํานวน 200,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ในการจัดงานพิธีการสําคัญ
ตางๆ เชน 12 สิงหาคม , 28 กรกฎาคม , 13ตุลาคม , วันสําคัญ
ของชาติ ฯลฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ตอสถาบันพระมหา
กษัตริยของชาติ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได้ กองการศึกษาปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 64 ข้อ  14   
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โครงการประเพณีสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต เพื่อเป็นการสงเสริม บํารุงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีของท้องถิ่นฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน   การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559  ตั้งจายจากเงินรายได้  กองการศึกษา ปรากฏในแผน
งาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ข้อ  10

โครงการสงเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คาจัด
สถานที่ คาปาย คาเครื่องเสียง ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก
กีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559  ตั้งจายจากเงินรายได้ กองการศึกษา  ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ข้อ  11

โครงการสงเสริมประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดหาวัสดุอุปกรรตางๆ ตาม
โครงการ เชน คาอุปกรณหลอทียน, คาจัดสถานที่ คาปาย คา
เครื่องเสียง ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ตั้งจายจากเงิน
รายได้ กองการศึกษา  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 63 ข้อ 13
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,080,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,080,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,080,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

กอสร้าง Asphaltic Concrete ถนนสายยอยไฮ 7 - บ้านนาง
รสสุคนธ หมูที่ 6

จํานวน 457,000 บาท

    - โดยปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ระยะทาง  500.00 ม
.กว้าง  3.00  ม. หนา 0.05 ม. ตามรายละเอียดของ อบต.เกาะ
หวายกําหนด โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินรายได้ กอง
ชาง 363,890 บาท อุดหนุนจากรัฐบาล 93,110 บาท  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  หน้า  17 ลําดับที่ 16  

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัยยุทธ (ตอจากของ
เดิม) หมูที่ 4  ต.เกาะหวาย

จํานวน 218,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม
.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 105 ม.ปายโครงการ 1 ปายตามแบบและ
รายละเอียดของ อบต.เกาะหวาย กําหนดโดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 )หน้า 15  ลําดับที่  8 
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคันคลองทาแดง(ตอจาก
เดิม) หมูที่ 3  ต.เกาะหวาย

จํานวน 494,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม
. ระยะทาง 180 ม. หนา 0.15 ม.ปายโครงการ 1 ปายตามแบบ
และรายละเอียดของ อบต.เกาะหวาย กําหนดโดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)  หน้า  15 
ลําดับที่  5

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคันคลองปอ (ฝ่งขวา) หมู
ที่ 2 ต.เกาะหวาย

จํานวน 494,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม
. ระยะทาง 180 ม. หนา 0.15 ม.ปายโครงการ 1 ปายตามแบบ
และรายละเอียดของ อบต.เกาะหวาย กําหนดโดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) หน้า 16  ลําดับที่ 10  

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเกาะหวายบังกะโล   หมู 1 จํานวน 16,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาโดยลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะ
ทาง 75.00 ม. ตามรายละเอียดของ อบต.เกาะหวายกําหนด โดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) หน้า 16  ลําดับ
ที่ 11   
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ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายคลองเมา แยก 1  หมูที่ 
3 ต.เกาะหวาย

จํานวน 207,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสาย
คลองเมา แยก1 หมูที่ 3 กว้าง 4.00 ม.ระยะทาง 170 ม
. หนา 0.05 ม. ตามรายละเอียดของ อบต.เกาะหวายกําหนด โดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน กองชาง ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)   
หน้า 17  ลําดับที่ 17   

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบคาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชนนิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 194,000 บาท

  - คาออกแบบคาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชนนิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง  รายจายเพื่อจ้างออก
แบบและควบคุมงาน จํานวน  194,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
จ้าง ออกแบบคาจ้างควบคุมงานเพื่อจายให้แกเอกชนนิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้างตั้งจายจากเงินราย
ได้ กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00310) แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 หน้า 48  ลําดับที่ 41
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 264,000 บาท

งบบุคลากร รวม 264,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 264,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 264,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
  อัตรา  ตําแหนง  ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร  ตั้งจากเงินราย
ได้  สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00321) ไมปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 476,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจ้างเหมากําจัดผักตบชวา วัชพืช สิ่งปฏิกูล ฯลฯ จํานวน 300,000 บาท

     -เพื่อจายเป็นใช้จายดําเนินการกําจัดผักตบชวา วัชพืช สิ่ง
ปฏิกูลฯลฯ ในแมน้ํา ลําคลอง แหลงน้ําสาธารณะ ถนน ที่
สาธารณะประโยชน ในพื้นที่ตําบลเกาะหวาย ตั้งจายจากเงินราย
ได้ สํานักปลัด แผนงานการเกษตร (00320) 
ฐานอํานาจดังนี้ 
(1)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ
.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) หน้า 13  ข้อ  4
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โครงการฝึกอบรม “การเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามรอยพระ
ยุคลบาท”

จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมดําเนินการตาม
โครงการฯ เชน คาวิทยากร คาเอกสาร   คาอาหาร  เครื่อง
ดื่ม  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 (เพิ่ม
เติมฉบับที่ 2)  หน้า 12 ข้อ 3

งบลงทุน รวม 76,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 76,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

กอสร้างฝายน้ําล้นคลองน้อย  หมูที่ 5 จํานวน 76,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคากอสร้างฝายน้ําล้น  ตามแบบและลายละเอียด
ที่ อบต.เกาะหวาย กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได้  กอง
ชาง   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)  หน้า 13
  ข้อ 1 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,809,490 บาท

งบกลาง รวม 5,809,490 บาท
งบกลาง รวม 5,809,490 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
  ของคาจ้างพนักงานจ้าง  ให้กับสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
นครนายก ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410)  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,372,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวม 12 เดือน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย  หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงบกลาง (00410) ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (00410) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,044,000 บาท

     -  เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพสําหรับผู้พิการ  รวม 12 เดือน ที่มี
สิทธิ์ตามหลักเกณฑที่กําหนด(ตามมติ ครม. เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงบกลาง (00410) ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) ไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

   - เพื่อจายเบี้ยยังชีพ สําหรับผู้ป่วยเอดส รวม 12 เดือน  (ตาม
ภารกิจถายโอน มาตรา16 แหงพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 และ 17 ,ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ มท
 0891.3/ว1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เรื่องแนวทางการ
จัดตั้งงบประมาณรายจาย พ.ศ.2560  ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410)  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
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สํารองจาย จํานวน 869,690 บาท

    -ประเภทรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จายในกรณีที่จําเป็นเพื่อจาย
เป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นตั้งไว้  869,690  บาท ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 ข้อ 19  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบประมาณ
เพื่อชวยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น   ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน งบ
กลาง (00410) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติในระดับท้อง
ถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

         -เพื่อจายเป็นเงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ไมน้อย  กวาร้อยละ 40 ของ
เงินที่ได้รับการจัดสรร ตามยอดจํานวนประชากร ขององคการ
บริหารสวนตําบลเกาะหวาย  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 211,700 บาท

      - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเกาะ
หวาย ตามจํานวนสมาชิกคนละ365บาท/ปี จํานวน 580 คน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือ.กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เรื่องแนวทางการ
สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งจายจากเงิน รายได้   ปรากฏในแผน
งานงบกลาง  (00410)  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 150,100 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542
) ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ งบ
ประมาณรายจายประจําปี ไมรวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ หรือเงินอุดหนุน ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410)  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
  พฤษภาคม 2562
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