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                      ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบเกกาะหวา  
                 กรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรา จ่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ 

                             องค์การบริหารส่วนต าบเกกาะหวา  
*********************************************************** 

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย   ได้ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะหวาย  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ข้ึนโดยผ่านความเห็นชองของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 
3/2564 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564  และนายอ าเภอปากพลี ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วนั้น    

 

เพื่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 ข้อ 38 และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 หมวด 1 มาตรา 9 ภายใต้ มาตรา 14 
และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวทางราชการเพื่อไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้ไม่ว่าจะมีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   เพื่อติดประกาศในที่เปิดเผยให้แก่ประชาชนได้รับทราบ 

 
 

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   9    เดือน กันยายน   พ.ศ.2564 
 

 
 

 (นางมะลิวรรณ์    ยงกระสัน) 
 นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะหวาย 

 
 
 

 



องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย
เขต/อําเภอ ปากพลี    จังหวัดนครนายก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอยวัดคลองตะเคียน  ถนน-  แขวง/ตําบล เกาะหวาย
  เขต/อําเภอ ปากพลี  จังหวัดนครนายก  26130

พื้นที่ 25.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,113 คน
ชาย 1,019 คน

หญิง 1,094 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลเกาะหวาย
อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 47,118,579.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 68,448,626.97 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,012,635.91 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 15,176.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 22,379,187.61 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 51,925.59 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 18,003.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 197,347.23 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 1,160.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 80,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,328,749.79 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,702,002.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 7,974.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 18,435,706.85 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 4,661,128.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,584,208.97 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,358,041.88 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,608,800.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,209,528.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 14,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 7,974.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 163,430.12 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย
อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 51,925.59 250,000.00 83,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

18,003.00 18,000.00 23,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 197,347.23 183,500.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,160.00 20,000.00 139,200.00

หมวดรายได้จากทุน 80,000.00 0.00 30,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 348,435.82 471,500.00 475,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,328,749.79 14,530,000.00 13,666,147.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,328,749.79 14,530,000.00 13,666,147.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,702,002.00 8,550,000.00 8,993,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

8,702,002.00 8,550,000.00 8,993,000.00

รวม 22,379,187.61 23,551,500.00 23,134,847.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย
อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 4,661,128.00 5,809,490.00 5,593,615.00

งบบุคลากร 6,584,208.97 7,501,640.00 7,420,692.00

งบดําเนินงาน 3,358,041.88 6,267,970.00 6,537,540.00

งบลงทุน 2,608,800.00 2,732,000.00 2,448,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,209,528.00 1,220,400.00 1,120,000.00

งบรายจ่ายอื่น 14,000.00 20,000.00 15,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 18,435,706.85 23,551,500.00 23,134,847.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลเกาะหวาย
อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลเกาะหวาย
อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,092,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,041,992

แผนงานสาธารณสุข 603,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 238,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,558,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 525,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 340,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,385,000

แผนงานการเกษตร 608,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,593,615

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 23,134,847



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย
อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,593,615 5,593,615
    งบกลาง 5,593,615 5,593,615

รวม 5,593,615 5,593,615

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,472,520 1,313,520 180,000 5,966,040
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,685,100 0 0 1,685,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,787,420 1,313,520 180,000 4,280,940

งบดําเนินงาน 2,633,300 409,000 13,000 3,055,300
    คาตอบแทน 568,000 49,000 13,000 630,000

    คาใช้สอย 1,518,900 230,000 0 1,748,900

    คาวัสดุ 191,400 60,000 0 251,400

    คาสาธารณูปโภค 355,000 70,000 0 425,000

งบลงทุน 55,900 0 0 55,900
    คาครุภัณฑ 55,900 0 0 55,900

งบรายจ่ายอื่น 15,000 0 0 15,000
    รายจายอื่น 15,000 0 0 15,000

รวม 7,176,720 1,722,520 193,000 9,092,240

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    คาใช้สอย 150,000 150,000

รวม 150,000 150,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 524,652 0 0 524,652
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 524,652 0 0 524,652

งบดําเนินงาน 265,000 595,240 30,000 890,240
    คาตอบแทน 30,000 0 0 30,000

    คาใช้สอย 155,000 240,440 30,000 425,440

    คาวัสดุ 30,000 354,800 0 384,800

    คาสาธารณูปโภค 50,000 0 0 50,000

งบลงทุน 7,100 0 0 7,100
    คาครุภัณฑ 7,100 0 0 7,100

งบเงินอุดหนุน 0 620,000 0 620,000
    เงินอุดหนุน 0 620,000 0 620,000

รวม 796,752 1,215,240 30,000 2,041,992

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 144,000 459,000 603,000
    คาตอบแทน 144,000 0 144,000

    คาใช้สอย 0 149,000 149,000

    คาวัสดุ 0 310,000 310,000

รวม 144,000 459,000 603,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 238,000 238,000
    คาใช้สอย 238,000 238,000

รวม 238,000 238,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 652,000 652,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 652,000 652,000

งบดําเนินงาน 406,000 406,000
    คาตอบแทน 41,000 41,000

    คาใช้สอย 215,000 215,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 500,000 500,000
    เงินอุดหนุน 500,000 500,000

รวม 1,558,000 1,558,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 525,000 525,000
    คาใช้สอย 525,000 525,000

รวม 525,000 525,000

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 260,000 340,000
    คาใช้สอย 80,000 260,000 340,000

รวม 80,000 260,000 340,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน 2,385,000 2,385,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 2,385,000 2,385,000

รวม 2,385,000 2,385,000

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 278,000 0 278,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 278,000 0 278,000

งบดําเนินงาน 0 330,000 330,000
    คาใช้สอย 0 330,000 330,000

รวม 278,000 330,000 608,000

หน้า : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย
อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 153,861.00 0.00 150,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 66,361.00 242.00 80,000.00 -99.38 % 500.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 29,621.59 0.00 100.00 % 60,000.00
     ภาษีป้าย 16,956.00 22,062.00 20,000.00 15.00 % 23,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 237,178.00 51,925.59 250,000.00 83,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 166.00 1,165.00 200.00 500.00 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 310.00 250.00 100.00 200.00 % 300.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 245.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 13,200.00 15,491.00 11,800.00 69.49 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

400.00 0.00 900.00 -100.00 % 0.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 755.00 852.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 3,852.00 0.00 4,000.00 -87.50 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 18,683.00 18,003.00 18,000.00 23,000.00

วันที่พิมพ : 16/8/2564  13:48:20 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 183,027.76 197,347.23 183,500.00 8.99 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 183,027.76 197,347.23 183,500.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 5,760.00 1,160.00 10,000.00 1,292.00 % 139,200.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 5,760.00 1,160.00 20,000.00 139,200.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 80,000.00 0.00 100.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 80,000.00 0.00 30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 326,891.10 328,869.42 22,000.00 1,490.91 % 350,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,287,662.31 9,557,719.83 10,300,000.00 -5.40 % 9,743,647.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 891,800.11 886,223.50 900,000.00 0.00 % 900,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 89,310.33 42,287.88 85,000.00 -49.41 % 43,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,838,905.91 1,593,906.85 1,410,000.00 13.48 % 1,600,000.00
     คาภาคหลวงแร 10,274.72 13,298.11 10,000.00 35.00 % 13,500.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 20,107.70 14,167.00 20,000.00 -25.00 % 15,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,067,813.00 891,637.00 1,782,000.00 -43.88 % 1,000,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 611.10 640.20 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,533,376.28 13,328,749.79 14,530,000.00 13,666,147.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 8,554,403.00 8,702,002.00 8,550,000.00 5.18 % 8,993,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,554,403.00 8,702,002.00 8,550,000.00 8,993,000.00
รวมทุกหมวด 23,532,428.04 22,379,187.61 23,551,500.00 23,134,847.00

วันที่พิมพ : 16/8/2564  13:48:20 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย

อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 23,134,847   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 83,500 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวสําหรับลูกหนี้คงคาง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไวคาดวาจะจัดเก็บไดมากกวาปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 23,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 23,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 300 บาท

ประมาณการไวมากกวารายรับจริงปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใมากกวารายรับจริงปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับรายรับจริงปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไวนอยกวารายรับจริงปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการมากกวารายรับจริงปที่ผานมา

วันที่พิมพ : 16/8/2564  13:49:53 หนา : 1/2



หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 139,200 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 139,200 บาท

ประมาณการไวมากกวากับรายรับจริงปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 30,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,666,147 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการไวเพิ่มขึ้นจากรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,743,647 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการไวเทากับรายรับจริงปที่ผานมา 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 43,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวารายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,600,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 13,500 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 8,993,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,993,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 43,004 53,183 80,000 0 % 80,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,083,000 3,093,100 3,372,000 3.56 % 3,492,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,060,100 967,200 1,044,000 5.29 % 1,099,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 27,500 30,000 42,000 -42.86 % 24,000

เงินสํารองจาย 2,075 118,000 713,390 -48.53 % 367,163

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 282,837

รายจายตามข้อผูกพัน 40,000 40,000 0 0 % 0

เงินชวยพิศษ 0 0 0 100 % 208,415

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของสํานักงาน
ประกันสังคม

1,990 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลเกาะหวาย
อําเภอปากพลี    จังหวัดนครนายก

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  09:30 หน้า : 1/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบโครงการระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติในระดับท้องถิ่น

0 0 40,000 0 % 40,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

147,379 149,040 300,300 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 194,180 210,605 211,700 -100 % 0

รวมงบกลาง 4,599,228 4,661,128 5,803,390 5,593,615
รวมงบกลาง 4,599,228 4,661,128 5,803,390 5,593,615
รวมงบกลาง 4,599,228 4,661,128 5,803,390 5,593,615

รวมแผนงานงบกลาง 4,599,228 4,661,128 5,803,390 5,593,615
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 379,440 514,300 0 % 514,300

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 31,560 42,200 0 % 42,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 31,560 42,200 0 % 42,200

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,108,800 1,091,612.97 1,000,000 0 % 1,000,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 1,620,572.97 1,685,100 1,685,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,261,952 2,476,281 2,692,500 -48 % 1,400,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 19,935 24,000 0 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 210,000 294,000 0 % 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 560,125 725,040 1,204,000 -14.95 % 1,024,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,516 36,420 49,920 -9.01 % 45,420

เงินอื่น ๆ 84,000 84,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,088,593 3,551,676 4,264,420 2,787,420
รวมงบบุคลากร 3,882,113 5,172,248.97 5,949,520 4,472,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 10,000 450,000 0 % 450,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 48,000 48,000 72,000 8.33 % 78,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,990 19,350 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 55,990 77,350 562,000 568,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 341,746.71 451,889.97 475,000 -100 % 0

รายจายซึ่งให้ได้มาเพื่อบริการ 0 0 0 100 % 419,100

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,221.5 0 70,000 0 % 70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 300,000 0 % 300,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 237,394 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  
 

96,410 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 204,513 144.48 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 181,800

คาพวงมาลา ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลัย

0 1,000 3,000 0 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาพวงมาลา ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลัย

1,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมพิเศษ 0 0 30,000 0 % 30,000

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต

0 11,100 15,000 0 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,349.32 55,180 181,800 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 467,727.53 756,563.97 1,279,313 1,518,900
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,625 32,774.25 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,325 12,386 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 71,576.6 60,659 71,400 0 % 71,400

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,850 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 133,376.6 105,819.25 191,400 191,400
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 229,498.08 233,816.46 250,000 0 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,671.54 9,217.14 20,000 0 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,359.47 3,382.4 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 66,029.7 67,634.7 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 311,558.79 314,050.7 355,000 355,000
รวมงบดําเนินงาน 968,652.92 1,253,783.92 2,387,713 2,633,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 
48000 บีทียู

0 0 0 100 % 55,900

จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 22,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถสามล้อชนิดมีกระบะ 84,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ชนิดตั้งพื้น 11,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค สําหรับ
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง 

22,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
8,600 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก

0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network 

0 0 8,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 175,600 4,300 8,900 55,900
รวมงบลงทุน 175,600 4,300 8,900 55,900

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

จ้างวิจัยประเมินผลความพึงพอใจ 0 14,000 0 0 % 0

จ้างวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชน

15,000 0 0 0 % 0

จ้างศึกษาวิจัยประเมินผล ความพึงพอใจ
ของประชาชน

0 0 20,000 -25 % 15,000

รวมรายจ่ายอื่น 15,000 14,000 20,000 15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 15,000 14,000 20,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,041,365.92 6,444,332.89 8,366,133 7,176,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 685,200 0 0 100 % 1,079,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 10,733 0 0 100 % 150,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,666 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 739,599 0 0 1,313,520
รวมงบบุคลากร 739,599 0 0 1,313,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

38,650 0 5,000 0 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 19,200 19,200 24,000 0 % 24,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 57,850 19,200 49,000 49,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 90,103 3,460 50,000 0 % 50,000

จัดทําระบบข้อมูลแผนที่ภาษีตําบลเกาะ
หวาย

0 350,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 32,255 48,854 150,000 0 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,140 16,550 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 126,498 418,864 230,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,248 31,932 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,150.02 7,197.3 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 23,398.02 39,129.3 60,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 3,724 15,094.6 70,000 0 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,724 15,094.6 70,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 211,470.02 492,287.9 409,000 409,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 9,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 7,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี 

0 0 15,000 -100 % 0

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,000 37,100 15,000 0
รวมงบลงทุน 31,000 37,100 15,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 982,069.02 529,387.9 424,000 1,722,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 13,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 13,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 193,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,023,434.94 6,973,720.79 8,790,133 9,092,240
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การอบรมให้ความรู้วินัยจราจร 0 13,450 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 80,000 0 % 80,000

มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลและอํานวยความสะดวกแก    
ประชาชน                                         
                               

27,600 0 0 0 % 0

มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลและอํานวยความสะดวกแก    
ประชาชน                                         
                               

0 17,400 0 0 % 0
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มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลและอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน

0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 27,600 30,850 150,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 15,000 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 27,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 42,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 69,600 30,850 150,000 150,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 69,600 30,850 150,000 150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 69,600 30,850 150,000 150,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 267,180 280,320 305,040 1.87 % 310,752

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 159,420 159,600 166,080 3.5 % 171,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 426,600 457,420 513,120 524,652
รวมงบบุคลากร 426,600 457,420 513,120 524,652

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 18,900 6,100 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 18,900 11,100 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 32,540 0 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 96,000 100,000 0 % 100,000

คารับวารสาร 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  09:30 หน้า : 14/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,900 15,400 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 40,440 111,400 155,000 155,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 9,580 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 9,580 30,000 30,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 11,221.08 7,721.14 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,221.08 7,721.14 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 51,661.08 147,601.14 246,100 265,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด 0 0 7,100 0 % 7,100

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,100 7,100
รวมงบลงทุน 0 0 7,100 7,100
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 478,261.08 605,021.14 766,320 796,752
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
เกาะหวาย

0 0 132,300 3.7 % 137,200

คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
เกาะหวาย 

0 151,200 0 0 % 0

คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบล
เกาะหวาย   

162,400 0 0 0 % 0

คาพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 0 0 10,000 0 % 10,000

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 4,000 0 % 4,000

สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่
ของ ศพด. อบต.เกาะหวาย

0 0 40,000 -75 % 10,000

สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ้านดงแขวน

33,900 0 0 0 % 0
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สนับสนุนคาใช้จายในการสนับสนุนสถาน
ศึกษา

0 0 76,410 3.7 % 79,240

สนับสนุนคาใช้จายสนับสนุนสถานศึกษา 0 70,790 0 0 % 0

สนัลบสนุนอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,230 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 206,530 221,990 262,710 240,440
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 354,800

คาอาหารเสริม (นม) 355,521.1 373,213.92 368,060 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 51,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 406,521.1 373,213.92 368,060 354,800
รวมงบดําเนินงาน 613,051.1 595,203.92 630,770 595,240

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาใช้จายโครงการอาหารกลางวัน 
ให้แกโรงเรียนบ้านดงแขวน

656,000 0 0 0 % 0
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อุดหนุนเป็นคาใช้จาย “โครงการอาหาร
กลางวัน” ให้แกโรงเรียนบ้านดงแขวน

0 587,720 652,000 -4.91 % 620,000

รวมเงินอุดหนุน 656,000 587,720 652,000 620,000
รวมงบเงินอุดหนุน 656,000 587,720 652,000 620,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,269,051.1 1,182,923.92 1,282,770 1,215,240
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการทุนการศึกษา 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 30,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 30,000 30,000
รวมแผนงานการศึกษา 1,747,312.18 1,787,945.06 2,079,090 2,041,992
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 144,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 144,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 144,000
งานโรงพยาบาล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

24,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,000 0 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 80,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 80,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 104,000 0 0 0

รวมงานโรงพยาบาล 104,000 0 0 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสุนัขและ
แมว

0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ 

0 20,000 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควัฒน์วรขัติยราชนารี

0 0 24,000 0 % 24,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 0 20,000 149,000 149,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 80,000 170,000 82.35 % 310,000

รวมค่าวัสดุ 0 80,000 170,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 0 100,000 463,000 459,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 100,000 463,000 459,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 104,000 100,000 463,000 603,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 138,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่

0 0 0 100 % 100,000

โครงการชวยเหลือประชาชน 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 238,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 238,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 50,000 238,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 50,000 238,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 504,480 533,520 600,000 0 % 600,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 5,220 10,000 0 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 13,645 108,000 108,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,516 12,000 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 575,981 700,740 772,000 652,000
รวมงบบุคลากร 575,981 700,740 772,000 652,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 24,250 2,600 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 42,000 -14.29 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 66,250 44,600 47,000 41,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 165,330 0 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการ 0 25,300 100,000 0 % 100,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 20,000 0 % 20,000

คารับวารสาร 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 80,000 0 % 80,000

คาเดินทางไปราชการ 0 5,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 165,330 30,800 215,000 215,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,786 37,645 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,980 31,215 0 100 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 70,400 25,500 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000 2,800 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 121,166 97,160 60,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 352,746 172,560 322,000 406,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องจับสัญญาณ (GPS) 25,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะแผง โซ
ลาร์เซลล์  สายบ้านนางอุนเรือน บางเส็ง 
หมูที่ 2

0 165,000 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะแผงโซลา
ร์เซลล์

0 462,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21,000 30,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

0 15,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3 

0 54,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,500 726,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

 คากอสร้างถนน  คสล.สายบ้านสายกลุม
บ้านนางสุปราณี  พงเผือก (เลียบคลองทา
แดง) หมูที่ 3                 

200,000 0 0 0 % 0

 โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนน  ซอยทวี 
 หมูที่ 2      

243,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนดินสายเกาะหวายซอย 6  หมู
ที่ 1

52,000 0 0 0 % 0
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กอสร้างถนนดินสายเกาะหวายบังกะโล  
หมูที่ 1  

65,303.01 0 0 0 % 0

คาซอมแซมปูผิวจราจร ถนนเลียบคลองทา
แดงจากสนามเด็กเลน-พระธาตุ หมูที่ 4  

472,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงถนนแอสฟัสต์ติกส์ เทพธานี 
ซอย 2 (ผู้พันบุญนาค) หมูที่ 6                 
 

236,600 0 0 0 % 0

คาลงลูกรังซอมแซมผิวจราจรถนนสายกลุม
บ้านนายประเทือง พูลแชม หมูที่ 3

6,000 0 0 0 % 0

ถมที่ดินสาธารณะหลังที่ทําการ อบต.เกาะ
หวาย   หมูที่ 6  

495,000 0 0 0 % 0

ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสาย
บ้านนางคําหลง หมูที่ 6 

274,000 0 0 0 % 0

ลงหินคลุกซอมแซมผิวจราจร ถนนสายกลุม
บ้าน น.ส.จํารัส แสนออน หมูที่ 2  

127,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,170,903.01 0 0 0
รวมงบลงทุน 2,221,403.01 726,000 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สาย
คลองกรวด หมูที่ 6  ต.เกาะหวาย

0 0 0 100 % 500,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนขยายเขตประปาให้แกการประปา
สวนภูมิภาค กลุมบ้านนายสวง ธูปเงิน หมู่ที่ 
5 

0 173,537 0 0 % 0

อุดหนุนเป็นคาขยายเขตประปาให้แกการ
ประปาสวนภูมิภาคสาขานครนายก 
บริเวณกลุมบ้านนายปภัสสร  ยอดแสง หมู
ที่  4     

0 448,271 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 621,808 0 500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 621,808 0 500,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,150,130.01 2,221,108 1,094,000 1,558,000
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 60,000 -100 % 0
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วัสดุกอสร้าง 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 90,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 90,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 คาจัดซื้อไฟฟ้าถนนสาธารณะพลังงานแสง
อาทิตย์ หมูที่ 1

330,000 0 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะแผงโซลา
ร์เซลล์ 

0 0 495,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 330,000 0 495,000 0
รวมงบลงทุน 330,000 0 495,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

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

0 0 540,387 -100 % 0

อุดหนุนขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  
บริเวณซอยบ้านนางคําหลง ชูชื่น   หมูที่ 1 
ตําบลเกาะหวาย

0 0 173,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 713,887 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 713,887 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 330,000 0 1,298,887 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,480,130.01 2,221,108 2,392,887 1,558,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ   37,310 0 0 0 % 0
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 เรียนรู้ด้วยใจหางไกลยาเสพติด    25,000 0 0 0 % 0

คาราวานเสริมสร้างเด็ก 20,125 0 0 0 % 0

คาราวานเสริมสร้างเด็ก             0 13,580 0 0 % 0

โครงการ อบต.เกาะหวายไร้ขยะ 0 0 35,000 -14.29 % 30,000

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก 0 0 40,000 -25 % 30,000

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําหมูบ้าน 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดเวทีประชาคม 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการป้องกันและละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพ

0 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการเรียนรู้ด้วยใจหางไกลยาเสพติด 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้
นําชุมชน

0 0 350,000 -14.29 % 300,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไปสําหรับประชาชน

0 0 20,000 0 % 20,000

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําหมูบ้าน           43,800 36,600 0 0 % 0

ป้องกันและละเมิดสิทธิเด็กและสตรี           
                

13,200 12,600 0 0 % 0

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ 0 26,540 0 0 % 0
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เรียนรู้ด้วยใจหางไกลยาเสพติด 0 11,850 0 0 % 0

อบต.เกาะหวายไร้ขยะ 17,125 15,600 0 0 % 0

อบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําชุมชน    
                     

0 316,005 0 0 % 0

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 0 28,900 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 156,560 461,675 610,000 525,000
รวมงบดําเนินงาน 156,560 461,675 610,000 525,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  หมูที่ 1      
                      

0 0 50,000 -100 % 0

ชุดเครื่องเสียงหอกระจายขาว หมูที่ 3      51,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อครุภัณฑ์ออกกําลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 
5 

0 147,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 51,700 147,500 50,000 0
รวมงบลงทุน 51,700 147,500 50,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 208,260 609,175 660,000 525,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 208,260 609,175 660,000 525,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

จัดงานพิธีการสําคัญตางๆ 0 59,480 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 59,480 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 59,480 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 59,480 0 0
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสร้างความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์

0 0 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 80,000 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 80,000 80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 จัดงานพิธีการสําคัญตางๆ                  133,230 0 0 0 % 0

 ประเพณีสงกรานต์       19,950 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานสําคัญตางๆ 0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการประเพณีสงกรานต์ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโร
หนะ

0 0 15,000 0 % 15,000
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โครงการสงเสริมประเพณีเทศกาลเข้า
พรรษา

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 153,180 0 260,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 153,180 0 260,000 260,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 153,180 0 260,000 260,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 153,180 59,480 340,000 340,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

กอสร้าง Asphaltic Concrete ถนนสายยอ
ยไฮ 7 - บ้านนางรสสุคนธ์ หมูที่ 6 

0 0 457,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านนายมี กลีบลําไย พร้อมวางทอระบาย
น้ํา  หมูที่ 3  ต.เกาะหวาย

0 0 0 100 % 174,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุม
บ้านนายประสาน แสงทอง หมู 1

0 0 0 100 % 418,000
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายชัยยุทธ (ตอจากของเดิม) หมูที่ 4  ต
.เกาะหวาย

0 0 218,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คันคลองทาแดง (ตอจากของเดิม) 
หมูที่ 3 ต.เกาะหวาย

0 0 0 100 % 494,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คันคลองทาแดง(ตอจากเดิม) หมูที่ 3  ต
.เกาะหวาย

0 0 494,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คันคลองปอ (ฝั่งขวา) หมูที่ 2 ต.เกาะหวาย

0 0 494,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบ
คันคลองปอ (ฝั่งซ้าย) หมูที่ 2 
ต.เกาะหวาย

0 0 0 100 % 429,000

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายสวง ธูปเงิน (ตอจากของเดิม) หมูที่ 5   
ต.เกาะหวาย

0 0 0 100 % 340,000

ซอมสร้างผิวทางแบบ Asphaltic 
Concrete ถนนสายบ้านนายชู  กลีบลําไย 
หมูที่ 3 ต.เกาะหวาย

0 160,000 0 0 % 0

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเกาะหวาย
บังกะโล   หมู 1            

0 0 16,000 -100 % 0
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ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสาย
คลองเมา แยก 1  หมูที่ 3 ต.เกาะหวาย

0 0 207,000 -100 % 0

ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสาย
พระธาตุ  หมูที่ 4   ต.เกาะหวาย

0 0 0 100 % 452,000

ลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายเกาะ
หวาย ซอย 5  หมูที่ 1  ต.เกาะหวาย

0 0 0 100 % 26,000

ลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยบ้าน
นางคําหลง ชูชื่น  หมู 1 ต.เกาะหวาย

0 0 0 100 % 52,000

ลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย 
คลองกรวด หมู 6–เขต อบต. ศรีนาวา  

0 79,000 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบคาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 194,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 239,000 2,080,000 2,385,000
รวมงบลงทุน 0 239,000 2,080,000 2,385,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 239,000 2,080,000 2,385,000
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

กอสร้าง Asphaltic Concrete ถนนสายยอ
ยไฮ 7 –บ้านนางรสสุคนธ์  ชวงที่ 1 หมูที่ 6 
 ต.เกาะหวาย                                     
     

0 260,000 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล.สายบ้าน อ.สามารถ เข็ม
ทองคําดี หมูที่ 1 ต.เกาะหวาย    

0 160,000 0 0 % 0

กอสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสาย บ้าน
ผู้ใหญอุนเรือน - บ้านนางเกษม หมูที่ 2 ต
.เกาะหวาย
                                                     
                                         

0 88,400 0 0 % 0

ตีเส้นจราจรถนนสายเกาะหวาย - เกาะโพธิ์  
หมูที่ 1  

0 46,000 0 0 % 0

ตีเส้นจราจรถนนสายเกาะหวาย ซอย 1 หมู 
1 (บ้านเพื่อนรีสอร์ท)               

0 24,500 0 0 % 0

ตีเส้นจราจรถนนสายเกาะหวายเหนือ-คลอง
ลอย (ชลประทาน) หมู 1    

0 50,000 0 0 % 0

ตีเส้นจราจรถนนสายเกาะหวายเหนือ-อบต
.เกาะหวาย  หมู 1

0 38,000 0 0 % 0
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ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete  กลุม
บ้าน ผญ.กิจ  หมูที่ 6 ต.เกาะหวาย 

0 97,000 0 0 % 0

ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete กลุม
บ้านนายฉลาด หมูที่ 6 ต.เกาะหวาย   

0 194,000 0 0 % 0

ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสาย
บ้านนางจําป  หมูที่ 3 ต.เกาะหวาย  

0 398,000 0 0 % 0

ลงหินคลุกซอมแซมถนนสายกลุมบ้านนาง
ศรีนวล สืบจากลา หมูที่ 2 ต.เกาะหวาย 

0 23,500 0 0 % 0

ลงหินคลุกถนนสาย ยอยไฮ 4 หมู  6 ซอย
ข้าง อบต.เกาะหวาย        

0 29,400 0 0 % 0

วางทอระบายถนนสายรอบหมูบ้าน หมูที่ 2  
                     

0 24,700 0 0 % 0

วางทอระบายน้ําหน้าบ้าน ถนนสายดง
แขวน-เบญจภาส กลุมนางมาลี  เอื้อเฟื้อ  
หมู 5                                              
  

0 21,400 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,454,900 0 0
รวมงบลงทุน 0 1,454,900 0 0

รวมงานก่อสร้าง 0 1,454,900 0 0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,693,900 2,080,000 2,385,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 243,960 253,800 267,000 4.12 % 278,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 243,960 253,800 267,000 278,000
รวมงบบุคลากร 243,960 253,800 267,000 278,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามรอยพระ
ยุคลบาท

0 44,600 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติ
ตามรอยพระยุคลบาท  

29,900 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,900 44,600 0 0
รวมงบดําเนินงาน 29,900 44,600 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 273,860 298,400 267,000 278,000

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  09:30 หน้า : 39/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจ้างเหมากําจัดผักตบชวา วัชพืช 
สิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการฝึกอบรม “การเรียนรู้แนวทาง
ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท”

0 0 100,000 -70 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 400,000 330,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 400,000 330,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

กอสร้างฝายน้ําล้นคลองน้อย  หมูที่ 5    0 0 76,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 76,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 76,000 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 476,000 330,000
รวมแผนงานการเกษตร 273,860 298,400 743,000 608,000

รวมทุกแผนงาน 16,659,005.13 18,435,706.85 23,551,500 23,134,847
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย

อําเภอปากพลี   จังหวัดนครนายก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,134,847 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,593,615 บาท
งบกลาง รวม 5,593,615 บาท

งบกลาง รวม 5,593,615 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อย
ละ 5  ของคาจ้างพนักงานจ้าง  ให้กับสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดนครนายก ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,492,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวม 12 เดือน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย  หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงบกลาง (00410) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,099,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพสําหรับผู้พิการ  รวม 12 เดือน ที่มีสิทธิ์
ตามหลักเกณฑที่กําหนด(ตามมติ ครม.เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงบกลาง (00410) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 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 ดวนที่สุดที่มท0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

  5.1 ประเภทรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จายในกรณีที่จําเป็นเพื่อจาย
เป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นตั้งไว้ 500,000 บาท ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2
 ข้อ 19  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบประมาณ
เพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด สาธารณภัยขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น   ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน งบ
กลาง (00410)ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยพิศษ จํานวน 208,415 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเกาะ
หวาย ตามจํานวนสมาชิก คนละ 365บาท/ปี จํานวน 571
 คน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ.กระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เรื่องแนว
ทางการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งจายจากเงิน รายได้   ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  (00410)  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 150,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการสวน
ท้องถิ่นตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น 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

เงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติในระดับท้อง
ถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นเงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ไมน้อย   กวาร้อยละ 40 ของเงินที่
ได้รับการจัดสรร ตามยอดจํานวนประชากร ขององคการบริหาร
สวนตําบลเกาะหวาย  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (00410)  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,176,720 บาท

งบบุคลากร รวม 4,472,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,685,100 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,300 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกจํานวน 514,300 
บาท                                           
 -เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แก นายก / รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  ดังนี้
 -นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน  จํานวน  244,800  บาท
 -รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน  จํานวน 269,500
 บาท     
   -  ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ไมปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ให้แก  นายก / รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลดังนี้
-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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คาตอบแทนพิเศษนายก/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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แก ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภาฯ  จํานวน 12
 เดือน 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 2,787,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,400,000 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
พนักงานสวนท้องถิ่น ตามกรอบอัตรากําลัง 
3ปี(พศ.2564 ถึง พ.ศ.2566) คํานวณ ตั้งจายไว้ 12 เดือน สํานัก
ปลัด ให้แกพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได้  ไมปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินคาตอบแทน
รายเดือนของพนักงานสวนตําบล สํานักปลัด ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วันที่พิมพ : 17/8/2564  15:47:17 หน้า : 6/53



เงินประจําตําแหนง จํานวน 294,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายเดือน,เงิน
ประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) คํานวณตั้งจายไว้ 
12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด
 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) สํานักงานปลัด      
        จํานวน 252,000.00 บาท   แยกเป็น
    เงินประจําตําแหนงนักบริหารท้องถิ่น เดือนละ 7,000
 บาท              จํานวน  84,000.00  บาท 
    คาตอบแทนรายเดือนนักบริหารระดับกลาง เดือนละ7,000
 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
     ฐานอํานาจดังนี้  
    (1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,024,000 บาท

 -คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 700,000 บาท
  -เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  3
 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 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 ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 45,420 บาท

  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง                จํานวน45,420
 บาท
   -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก  พนักงาน
จ้าง ตั้งจายจากเงินรายได้สํานักปลัดแผนงาน บริหารงานทั่ว
ไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 1
 พฤษภาคม 2562
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งบดําเนินงาน รวม 2,633,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 568,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  จํานวน 450,000 บาท
  -  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา   
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายจากเงิน
รายได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
      ฐานอํานาจ ดังนี้ 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่น
ของ อปท.พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

   -เพื่อจายเป็น คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล, ลูกจ้างประจํา, พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 0011 ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562
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คาเชาบ้าน จํานวน 78,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้าน
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 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 1,518,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายซึ่งให้ได้มาเพื่อบริการ จํานวน 419,100 บาท

  - คารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคา
บอกรับ หนังสือ
พิมพและหนังสือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตางๆเพื่อใช้เป็นคูมือ
ในการปฏิบัติงานของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัดแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  -คาจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้  344,100  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการ ที่อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คากําจัด
ปลวก คาดูดส้วม คาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน คา
จ้างซักรีด คาจ้างเหมาขนย้ายสิ่งของตางๆ คาจ้างเหมาสูบน้ํา คา
จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาจ้างเหมากําจัดวัชพืชรอบๆที่ทํา
การ อบต., คาซอมไฟฟา ที่ทําการ อบต., คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยที่ทําการ อบต. และคาจ้างเหมาอื่นๆฯลฯ ตั้งจายจากเงิน

วันที่พิมพ : 17/8/2564  15:47:17 หน้า : 10/53



รายได้ สํานักปลัด ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
  -คาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาเย็บหนังสือ คาถายเอกสาร เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับตางๆฯ
ลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
  - คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว้ 30,000.-บาท  เพื่อจายเป็นคา
โฆษณา และเผยแพรกิจการของ อบต. เชน การจัดทําวารสารสิ่ง
พิมพ ปายประชาสัมพันธ สติ๊กเกอร 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 ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ ข้อมูล
องคกรอยางกว้างขวางขึ้น ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  - คาประกันภัยรถ  ตั้งไว้ 5,000  บาท  เพื่อจายเป็นประกันภัย
รถยนต 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
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

   -คารับรองบุคคลคณะบุคคลตางๆ ตั้งไว้  20,000.-  บาท เพื่อ
จายเป็นคารับรองผู้มาตรวจงาน  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 ซึ่งจายเพื่อสํารวจที่ดิน ที่เป็น
สาธารณประโยชนในเขต อบต. ตั้งจายจากเงินรายได้   สํานัก
ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)  ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็น,คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา , พนักงานจ้างฯ ,คณะผู้บริหาร และสมาชิก สภา ฯลฯตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจาก
เงินรายได้  สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป   หรือเลือกตั้งซอม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 181,800 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา หรือซอมแซม ทรัพยสินและคาซอม
ครุภัณฑอื่นๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ จํานวน 100,000 บาท คา
ซอมและบํารุงรักษารถยนตสวนกลาง ทะเบียน กค
 1905  นครนายก  จํานวน 72,700บาท รถจักรยานยนตสวน
กลาง ทะเบียน 1 กข 1956  นครนายก จํานวน 3,100 บาท และ
คาซอมจักรยานยนตสามล้อ จํานวน 6,000 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

คาพวงมาลา ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย จํานวน 3,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาพวงมาลา ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลัย ในงานราชพิธี รัฐพิธีตลอดจน การประชุมสภา และกิจการ
ที่เกี่ยวข้องของ อบต.ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัด  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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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 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต จํานวน 15,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและปองกันการทุจริตสําหรับผู้บริหารคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ประชาชนและเยาวชนในเขต อบต.ประกอบ
ด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
คาตอบแทนวิทยากร คาปายฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัดแผนบริหารทั่วไป (00110)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557      
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

ค่าวัสดุ รวม 191,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ไมโครโฟน ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)  ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน 
ไม้ถูพื้น  น้ํายา แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา  ผ้า
คลุมโตะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 71,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลาง อบต.สวน
กลาง ทะเบียน กค.1905นครนายก  จํานวน 51,700 บาท/ปี ,รถ
จักรยานยนต ทะเบียน 1กข1956  นครนายก จํานวน 3,700
/ปี,คาจักรยานยนตสามล้อ จํานวน 6,000 บาท/ปี  เครื่องพน
หมอกควัน เครื่องพนละอองฝอย และเครื่องตัด
หญ้า จํานวน 10,000บาท/ปี   ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  ตั้ง
จายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 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
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟา สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล ,อาคารศูนยพลังงาน อบต.หมูที่ 5 ตั้งจายจากเงินราย
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
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาระบบเชื่อมโยง INTERNRT สําหรับเครือขาย
องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย  ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งบลงทุน รวม 55,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 48000 บีทียู จํานวน 55,900 บาท

 -เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาด48000
บีทียูตั้งไว้ 48,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 
48000 บีทียู
แบบแยกสวน
2)ขนาดที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
5) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1ตัวทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร   รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุ
ภัณฑ พ.ศ.2564 ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

จ้างศึกษาวิจัยประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจ้างศึกษาวิจัยประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชน ที่มี
ตอองคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย ตั้งไว้ 15,000.- บาท  งบ
รายจายอื่น ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งานบริหารงานคลัง รวม 1,722,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,313,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,313,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,079,520 บาท

        -เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
พนักงานสวนท้องถิ่น ตามกรอบอัตรากําลัง 
3 ปี (พศ.2564 ถึง พ.ศ.2566) คํานวณ ตั้งจายไว้ 12 เดือน    ให้
แกพนักงานสวนตําบลกองคลัง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ไมปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว   ของพนักงานสวน
ตําบล กองคลัง ตั้งจายไว้ 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง คาตอบแทนรายเดือน,เงิน
ประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) คํานวณ
ตั้งจายไว้ 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้  กองคลัง แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00111)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ    ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 
กองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินคาตอบแทน
รายเดือนของพนักงานสวนตําบล กองคลัง   ตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งบดําเนินงาน รวม 409,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

  -คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัด
ซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการชุดตางๆ ที่
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก องคการบริหารสวน
ตําบล     เกาะหวาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลังปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก พนักงานสวนตําบล
,ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลังปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ที่มี สิทธิเบิก
คาเชาบ้าน จํานวน 24,000 บาท 
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวน
ตําบล , ลูกจ้างประจํา ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง แผน
งานบริหารงานทั่วไป (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

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆของ กองคลัง ตั้ง
ไว้  20,000 บาท เชน คาถายเอกสารคาจ้างเหมาปฏิบัติงานใน
สวนการคลังฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้กองคลัง แผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
   -คารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาบอกรับ
หนังสือพิมพ  และหนังสือกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับตางๆ เพื่อใช้เป็นคูมือในการปฏิบัติงานของ อบ
ต. ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00111)ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
 -คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว้ 20,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคา
โฆษณาและเผยแพรกิจการของ อบต. เชน การจัดทําวารสารสิ่ง
พิมพ ปายประชาสัมพันธ สติกเกอร แผนพับ  ใบปลิวตางๆ ปาย
ผ้า   โปสเตอร สิ่งพิมพตางๆเผยแพรโฆษณาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯ
ลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

  - คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  150,000
.-  บาท เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนา 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

 - คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน  30,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ทรัพยสินตางๆ และที่
เข้าลักษณะครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสารฯ
ลฯ เป็นต้น ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110)ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 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 ผ้าหมึกเครื่อง
ปริ้นเตอร แผนดิสกโปรแกรมและ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได้   
กองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

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

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย,คาโทรเลข 
คาธนาณัติคาซื้อดวง
ตรา ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาไปรษณียฝากสงเป็นราย
เดือน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองคลัง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 193,000 บาท
งบบุคลากร รวม 180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 180,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี พนักงาน
สวนท้องถิ่น ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) คํา
นวน ตั้งจายไว้ 12 เดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงิน
รายได้ สํานักปลัด ไมปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562
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งบดําเนินงาน รวม 13,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่น  ลูกจ้างประจํา   
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจายจากเงิน
รายได้ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
    ฐานอํานาจ ดังนี้ 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่น
ของ อปท.พ.ศ.2557
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
    -  ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

    -คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน   3,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ให้แก พนักงานสวนตําบล, พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้าง   ทั่วไป ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้สํานักปลัด   ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวน
ตําบล, ลูกจ้างประจํา ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การอบรมให้ความรู้วินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้วินัยจราจรแก
ประชาชน อาทิ เชน 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 2565  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 796,752 บาท

งบบุคลากร รวม 524,652 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 524,652 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 310,752 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 สําหรับข้าราชการครู ตําแหนง
ครู คศ.2 เดือนละ 3,500 บาท ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ
.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2563)คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา  (00210
) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3./ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 171,900 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 – เพื่อจายเป็นคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก พนักงานสวน
ตําบล, พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวน
ตําบล, ลูกจ้างประจํา ตั้งจายจากเงินรายได้ กองการศึกษา แผน
งานบริหารงานการศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโฆษณา และเผยแพรกิจการของ อบต.  เชน  การ
จัดทําวารสารสิ่งพิมพ สติกเกอร 
แผนพับ ใบปลิวตางๆ  โปสเตอร ฯลฯ ตั้งจายจาก  เงินราย
ได้ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการที่อยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน คาจ้างเหมาถายเอกสาร 
คากําจัดปลวก คาดูดส้วม คาจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคาร    คาจ้างซักรีด คาจ้างเหมาขนย้ายสิ่งของตางๆ คาจ้าง
เหมาสูบน้ํา คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาจ้างเหมาคาจ้าง
เหมาจัดทําปายโฆษณา ประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาอื่นๆฯลฯ   ตั้ง
จายจากเงินรายได้ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา (00210) ไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

คารับวารสาร จํานวน 5,000 บาท

  -  เพื่อจายเป็นคาบอกรับ หนังสือพิมพ และหนังสือกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับตางๆ เพื่อใช้เป็นคูมือในการปฏิบัติงานของ อบ
ต.ตั้งจายจากเงินรายได้ กองการศึกษา แผนงานการ
ศึกษา (00210) แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคารับรองผู้มาตรวจงานเกี่ยวกับสวนการศึกษา คา
รับรองผู้มาตรวจงาน ตั้งจายจากเงินรายได้ กองการศึกษา แผน
งานการศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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  ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา ไม้ถูพื้น  
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  กองการศึกษา  แผนงานการ
ศึกษา (00210) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
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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

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 พร้อม
กุญแจล็อค ผลิตจากไม้ Particle Board หนา 25 มม. เคลือบผิว
ด้วยเมลามีนและเก้าอี้ทํางานพนักพิง 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 1,215,240 บาท
งบดําเนินงาน รวม 595,240 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,440 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล
เกาะหวาย

จํานวน 137,200 บาท

-คาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล
เกาะหวาย เพื่อจายเป็น                                     คาอาหาร
กลางวัน จัดสรรให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน   2564  จํานวน 28  คน อัตราคนละ 20
.- บาท จํานวน 245 วัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองการ
ศึกษา  แผนงานการศึกษา (00210) ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 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  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองการศึกษา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565
  หน้า  61   ข้อ  3
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สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด. อบต.เกาะหวาย จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กคน
ละ  2,000.- บาท จํานวน  2  คน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  กองการศึกษา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565
  หน้า  61   ข้อ  3

สนับสนุนคาใช้จายในการสนับสนุนสถานศึกษา จํานวน 79,240 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษา ไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2551 โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย
     1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)  จํานวน 47,600 บาท      
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2-5 ปี จัดสรรตามจํานวนเด็ก (ณ วันที่ 10
  มิถุนายน 2564 ) จํานวน 28  คนๆละ1,700 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปกองการศึกษา แผนงานการศึกษา (00210) เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ข้อ 2
    2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)จํานวน 31,640 บาท  
   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี  ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  (ศพด.)  จํานวน 28 คนๆละ 1,130บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปกองการศึกษา แผนงานการศึกษา (00210)  ดังนี้
  - คาหนังสือเรียน              อัตรา คนละ  200 บาทตอปี 
   - คาอุปกรณการเรียน         อัตรา คนละ  200 บาทตอปี 
   - คาเครื่องแบบนักเรียน     อัตรา คนละ  300 บาทตอปี 
   - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตรา คนละ 430 บาทตอปี  เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ข้อ 1
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ค่าวัสดุ รวม 354,800 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 354,800 บาท

คาอาหารเสริม(นม)     จํานวน     354,800  บาท
- คาซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)ได้แก นมพาสเจอรไรส , นมยูเอ
ชที เพื่อจัดสรรให้เด็กเล็ก – เด็ก
อนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จํานวนเด็ก ณ วันที่  10
 มิถุนายน 2564  จํานวน 155 คน  อัตราคนละ 7.37  บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า  62  ข้อ  7   
งบประมาณถายโอน แยกเป็น
 - โรงเรียนบ้านดงแขวน นักเรียน จํานวน 155 คน อัตราคน
ละ 7.37.- บาท จํานวน 260 วัน
จํานวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร – อาทิตย)    
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย จํานวน 28 คน อัตราคน
ละ 7.37.- บาท รวม 280 วัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
 หน้า  62 ข้อ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 620,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 620,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเป็นคาใช้จาย “โครงการอาหารกลางวัน” ให้แกโรงเรียน
บ้านดงแขวน

จํานวน 620,000 บาท

  - อุดหนุนเป็นคาใช้จาย “โครงการอาหารกลางวัน” ให้แก
โรงเรียนบ้านดงแขวน  จํานวนเด็ก 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564   จํานวน 155 คน  อัตราคนละ 20
.- บาท จํานวน 200 วัน ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป กองการ
ศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565   หน้า 62 ข้อ 6 (จะดําเนินการเมื่อได้รับจัด
สรรเงินอุดหนุนทั่วไปแล้ว)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทุนการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อชวยเหลือเป็นทุนการศึกษาสําหรับนัก
ศึกษาหรือนักเรียน ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได้ 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
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 144,000 บาท

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

จํานวน 144,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทน/คาป่วยการชดเชยงาน หรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนันการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ
พึ่งพิง (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) 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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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 459,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 459,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 149,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสุนัขและแมว จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสุนัขและแมว ที่มี
เจ้าของ ตัวละ 6 บาท ทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายใน
เดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน  พร้อมบันทึก
ข้อมูลสุนัขและแมวในระบบ 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  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

จํานวน 24,000 บาท

  -เพื่อจายเป็น จัดซื้อวัคซีน  ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า  พร้อมอุ
ปกรณ โดส ละ 30 บาท ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 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 310,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 310,000 บาท

  -คาจัดซื้อสารเคมีพนและกําจัดแมลงชนิดเข้มข้น  ตั้งไว้ 50,000
.- บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
สารเคมีปองกันกําจัดแมลง ปองกันโรคไข้เลือดออก เชน ฉีดยา
เพิ่มหมอกควัน สเปรยฉีดยุงและวัสดุ อุปกรณอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้ง
จายจากเงินรายได้  สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (00220) ตาม  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  59
 ข้อ 5
  - คาจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณโรค มือ เท้า ปากเปื่อย ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อน้ํายา สําลี ถุง  มือและอุปกรณ อื่นๆที่
จําเป็นเกี่ยวกับโรค มือ เท้าปากเปื่อย ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานัก
ปลัด ปรากฏใน    แผนงานสาธารณสุข (00220) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565   หน้า  60 ข้อ  9
   - คาจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณปองกันโรค โควิท - 19  ตั้ง
ไว้ 250,000 บาท เพื่อจัดซื้อสารเคมีปองกันการระบาดของโรค
และอุปกรณ ตางๆ เชน ถุงมือ ชุดปองกัน หน้ากากอนามัย ฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏใน แผนงานสาธารณ
สุข (00220) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2) หน้า 22 ข้อ  1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 238,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 238,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 138,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อชวยปฏิบัติงาน
สถานที่กลาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชน,ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 ข้อ 19 ประกอบหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวน
ที่สุดที่ มท0810.7/ว6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุดที่ มท0808.2/ว516 ลงวัน
ที่ 22 กุมภาพันธ 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว3185 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งจายจากเงินรายได้ และที่ อปท.อื่นๆอุด
หนุนให้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 หน้า 8 ข้อ 1  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสผู้มี
รายได้น้อยฯลฯ เป็นคาเครื่องอุปโภค คาครองชีพ คา๙ อมแซมที่
อยูอาศัย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ สํานักปลัด แผนงานสังคม
สงเคราะห (00230) ฐานอํานาจดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4
 หน้า 8 ข้อ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,558,000 บาท

งบบุคลากร รวม 652,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 652,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 600,000 บาท

  - เงินเดือนพนักงาน  จํานวน   600,000 บาท   เพื่อจายเป็นเงิน
เดือนและเงินปรับปรุง
 เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา ตั้งจายจาก
เงินรายได้ กองชาง ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน (00240
) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่   
 มท0810.3/ ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ     
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้  กอง
ชาง  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) ตามไมปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด 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  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)ไมปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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งบดําเนินงาน รวม 406,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

  -คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน   5,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก พนักงานสวน
ตําบล, พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง   ทั่วไป ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง แผน
งานเคหะและชุมชน (00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบ้านตามระเบียบฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได้ กองชาง  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

   - คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
โฆษณา และเผยแพรกิจการของ อบต.เชน การจัดทําวารสารสิ่ง
พิมพ ปายประชาสัมพันธ ปายสถิติตางๆ สติกเกอร แผนพับ ใบ
ปลิว ตางๆ ปายผ้า ปายไวนิล โปสเตอร คัตเอาท บอรด
นิทรรศการ เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน อบต. ตั้งจายจาก
เงิน รายได้ กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  ไม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562         
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

   - คาจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ 100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา
จ้างเหมาบริการ เชน คาจ้าง
เหมาถายเอกสาร คากําจัดปลวก คาดูดส้วม คาจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคาร คาจ้างเหมาซอมแซมไฟฟา
สาธารณะคาจ้างเหมาสูบน้ํา  คาจ้าง เหมาแบกหามสัมภาระ คา
จ้างเหมาอื่นๆฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562       

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

   -คาธรรมเนียมตางๆ ตั้งไว้  20,000.-บาท เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียมในการลงทะเบียนฝึกอบรมคาธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง แผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562

คารับวารสาร จํานวน 5,000 บาท

  - คารับวารสาร ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
บอกรับ หนังสือพิมพ และหนังสือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ตางๆ เพื่อใช้เป็นคูมือในการปฏิบัติงานของ อบต. ตั้งจายจากเงิน
รายได้  
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ไมปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  80,000  บาท เพื่อ
จายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล    
พนักงานจ้างฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าวัสดุ รวม 150,000 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

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
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แอสฟสติกต สําเร็จรูป จํานวน 300
 ถุงๆ ละ 20 กิโลกรัม โดยถือปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติ   
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ กองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565     
 หน้า  47 ลําดับที่  38 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน ผ้าหมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร  แผนดิสกโปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้ กองชาง ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน     
 (00240) ไมปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนขยายเขตประปาสวนภูมิภาค สายคลองกรวด หมูที่ 6  ต
.เกาะหวาย

จํานวน 500,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาขยายเขตประปาสวนภูมิภาค  บริเวณ
คลองกรวด หมูที่ 6   ตําบลเกาะหวาย  รายละเอียดตามประมาณ
การ การประปาสวนภูมิภาค สาขา นครนายก ตั้งจายจากเงินราย
ได้  กองชาง   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 4)  หน้า 7 ข้อ 1  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 525,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 525,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 525,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.เกาะหวายไร้ขยะ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม โครงการฯเชน คาวิทยากร , คา
อาหาร ,คาเอกสาร ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250 ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หน้า 56 ข้อ 3 

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฯ เชน คา
วิทยากร คาอาหาร  และเครื่องดื่ม   
คาจัดสถานที่ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้
สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565   หน้า  57  ข้อ 5  

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบ้าน จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบ้าน ๆ ละ 2
 เลม  โดยถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ  จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินรายได้  สํานัก
ปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250
  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565   หน้า 58  ข้อ  7
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โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย  ในการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลเกาะหวาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า   รวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  สํานักปลัดปรากฏใน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  65
  ข้อ 3

โครงการปองกันและละเมิดสิทธิเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท

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

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพกลุมสตรีผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการ    
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-
2565   หน้า  56  ข้อ  4
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โครงการเรียนรู้ด้วยใจหางไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสงเสริมและเรียนรู้ให้แก
เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
หางไกลจากยาเสพติดและปญหาสังคม  ตามระเบียบ กระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจายจากเงินรายได้
สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
   หน้า 58 ข้อ  10 

โครงการสานสัมพันธสายใยรักในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

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

โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําชุมชน จํานวน 300,000 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

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ เชนคาวิทยากร,คาอาหาร,คาเอกสาร ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตั้งจาย
จากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความ เข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
   หน้า 57  ข้อ 6  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาเสริมสร้างความ
สามัคคี เพื่อให้ประชาชนเยาวชน 
ในตําบลใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน เชนคาวัสดุอุปกรณ คาจัด
เตรียมสนาม คากรรมการฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้ง
จายจากเงินรายได้ สํานักปลัด ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ
.ศ. 2561-2565  หน้า 59 ข้อ  3

วันที่พิมพ : 17/8/2564  15:47:17 หน้า : 46/53



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

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสําคัญตางๆ จํานวน 200,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ในการจัดงานพิธี การสําคัญตางๆ เชน
 3 มิถุนายน,
12 สิงหาคม,
28 กรกฎาคม , 
13 ตุลาคม , วันสําคัญของชาติ ฯลฯ เพื่อแสดงความจงรัก
ภักดี ตอสถาบันพระมหากษัตริยของชาติ  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ กองการศึกษา
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260
) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 64 ข้อ  14   

โครงการประเพณีสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีสงกรานต เพื่อ
เป็นการสงเสริม บํารุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของท้อง
ถิ่นฯลฯระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน   การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ตั้งจายจาก เงิน
รายได้  กองการศึกษา ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ข้อ  10
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โครงการสงเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ จํานวน 15,000 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

โครงการสงเสริมประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา จํานวน 25,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ 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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,385,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,385,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,385,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายมี กลีบลําไย 
พร้อมวางทอระบายน้ํา  หมูที่ 3  ต.เกาะหวาย

จํานวน 174,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้าน
นายมี กลีบลําไย พร้อมวางทอระบายน้ํา  ปาย
โครงการ 1 ปาย ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต. เกาะ
หวาย กําหนดโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3)  หน้า  17  ลําดับที่  16
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุมบ้านนายประสาน แสงทอง 
หมู 1

จํานวน 418,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 ม
. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 200 ม. ตามแบบและรายละเอียด
ของ อบต. เกาะหวาย กําหนด โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
.2561 - 2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ) หน้า 15  ลําดับที่ 1  

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคันคลองทาแดง (ตอจาก
ของเดิม) 
หมูที่ 3 ต.เกาะหวาย

จํานวน 494,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม
. ระยะทาง 180 ม. หนา 0.15 ม.
ปายโครงการ 1 ปายตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เกาะ
หวาย กําหนดโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2)  หน้า  15 
ลําดับที่  5
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคันคลองปอ (ฝ่งซ้าย) หมู
ที่ 2 
ต.เกาะหวาย

จํานวน 429,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม
. ระยะทาง 155 ม.หนา 0.15 ม.
ปายโครงการ 1 ปายตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เกาะ
หวายกําหนดโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) หน้า 17
 ลําดับที่ 12

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวง ธูปเงิน (ตอจาก
ของเดิม) หมูที่ 5   ต.เกาะหวาย

จํานวน 340,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม
. ระยะทาง 123 ม.หนา 0.15 ม.
ปายโครงการ 1 ปายตามแบบและราย ละเอียดของ อบต.เกาะ
หวาย กําหนดโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)  หน้า  17
 ลําดับที่  17
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ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายพระธาตุ  หมูที่ 4   ต
.เกาะหวาย

จํานวน 452,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปูผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนสายพระ
ธาตุ โดยซอมสร้างผิวทางAsphaltic Concrete กว้าง 4.00  ม
. ระยะทาง  350 ม.หนา 0.05 ม. ตามแบบและรายละเอียด
ของ อบต.เกาะหวาย กําหนดโดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 3)  หน้า  18  ลําดับที่  22

ลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายเกาะหวาย ซอย 5  หมูที่ 1  ต
.เกาะหวาย

จํานวน 26,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงลูกรังผิวจราจร กว้าง  3 ม. ระยะทาง 142 ม
.ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 43 ลบ.ม. ตามแบบและรายละเอียด
ของ อบต.เกาะหวายกําหนด โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้ง
จายจากเงินรายได้ กองชาง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่ม
เติมฉบับที่ 3) หน้า 15  ลําดับที่ 5
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ลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยบ้านนางคําหลง ชูชื่น  หมู 1 ต
.เกาะหวาย

จํานวน 52,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง   3.00 ม.ระยะทาง
244.00 ม.ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 73 ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดที่ อบต.เกาะหวาย กําหนด โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 ตั้งจายจากเงินรายได้ 14,092 บาทและอุดหนุนทั่วไป 37,908
 กองชาง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310
) แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 ) หน้า 15  ลําดับที่ 2   

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 278,000 บาท

งบบุคลากร รวม 278,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 278,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 278,000 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  
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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 ตามแผน พัฒนาท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) หน้า 13  ข้อ  4
 

โครงการฝึกอบรม “การเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามรอยพระ
ยุคลบาท”

จํานวน 30,000 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
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

80,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,492,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,099,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสํารองจาย 367,163

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

282,837

เงินชวยพิศษ 208,415

เงินสมทบโครงการ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติใน
ระดับท้องถิ่น

40,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,300

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,200

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

80,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,492,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,099,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสํารองจาย 367,163

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

282,837

เงินชวยพิศษ 208,415

เงินสมทบโครงการ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติใน
ระดับท้องถิ่น

40,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,300

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,000,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,659,520 310,752 600,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

48,000 10,000

เงินประจําตําแหนง 336,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,174,000 171,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

63,420

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

460,000 144,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

23,000 5,000 5,000

คาเชาบ้าน 102,000 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,000,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,570,272

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

58,000

เงินประจําตําแหนง 378,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 278,000 1,623,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

63,420

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

604,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

33,000

คาเชาบ้าน 138,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

45,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000

รายจายซึ่งให้ได้มาเพื่อ
บริการ

419,100

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรม
พิเศษ

30,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

300,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000 40,000 80,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 500,000

คาบํารุงรักษาและซอม
แซม

181,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000

รายจายซึ่งให้ได้มาเพื่อ
บริการ

419,100

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

75,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรม
พิเศษ

30,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

300,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

270,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 500,000

คาบํารุงรักษาและซอม
แซม

181,800

วันที่พิมพ์ : 6/9/2564  09:22:35 หน้า : 6/22



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาพวงมาลา ชอดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลัย

3,000

สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000

การอบรมให้ความรู้วินัย
จราจร

20,000

คาใช้จายในการฝึก
ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และจิตอาสาภัยพิบัติ

80,000

มาตรการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลและอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชน

50,000

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000 10,000

คาจ้างเหมาบริการ 100,000 138,000 100,000

คารับวารสาร 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาพวงมาลา ชอดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลัย

3,000

สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000

การอบรมให้ความรู้วินัย
จราจร

20,000

คาใช้จายในการฝึก
ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และจิตอาสาภัยพิบัติ

80,000

มาตรการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลและอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชน

50,000

คาโฆษณาและเผยแพร 15,000

คาจ้างเหมาบริการ 338,000

คารับวารสาร 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบล
เกาะหวาย

137,200

คาพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู

10,000

โครงการทุนการศึกษา 30,000

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,000

สงเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้นอกสถานที่ของ 
ศพด. อบต.เกาะหวาย

10,000

สนับสนุนคาใช้จายใน
การสนับสนุนสถาน
ศึกษา

79,240

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจจํานวนสุนัขและ
แมว

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบล
เกาะหวาย

137,200

คาพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู

10,000

โครงการทุนการศึกษา 30,000

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,000

สงเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้นอกสถานที่ของ 
ศพด. อบต.เกาะหวาย

10,000

สนับสนุนคาใช้จายใน
การสนับสนุนสถาน
ศึกษา

79,240

คาจ้างเหมาบริการ
สํารวจจํานวนสุนัขและ
แมว

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน์
วรขัติยราชนารี

24,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

120,000

โครงการคาใช้จายใน
การชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่

100,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000

โครงการ อบต.เกาะ
หวายไร้ขยะ

30,000

โครงการคาราวานเสริม
สร้างเด็ก

30,000

โครงการจัดซื้อหนังสือ
พิมพ์ประจําหมูบ้าน

50,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน์
วรขัติยราชนารี

24,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

120,000

โครงการคาใช้จายใน
การชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่

100,000

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000

โครงการ อบต.เกาะ
หวายไร้ขยะ

30,000

โครงการคาราวานเสริม
สร้างเด็ก

30,000

โครงการจัดซื้อหนังสือ
พิมพ์ประจําหมูบ้าน

50,000

โครงการจัดเวที
ประชาคม

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพ

20,000

โครงการเรียนรู้ด้วยใจ
หางไกลยาเสพติด

20,000

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรักในครอบครัว

20,000

โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพผู้นํา
ชุมชน

300,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
สําหรับประชาชน

20,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์

โครงการจัดงานสําคัญ
ตางๆ

โครงการประเพณี
สงกรานต์

โครงการสงเสริม
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหนะ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพ

20,000

โครงการเรียนรู้ด้วยใจ
หางไกลยาเสพติด

20,000

โครงการสานสัมพันธ์
สายใยรักในครอบครัว

20,000

โครงการอบรมสัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพผู้นํา
ชุมชน

300,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
สําหรับประชาชน

20,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์

80,000 80,000

โครงการจัดงานสําคัญ
ตางๆ

200,000 200,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์

20,000 20,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหนะ

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประเพณีเทศกาลเข้า
พรรษา

โครงการจ้างเหมากําจัด
ผักตบชวา วัชพืช สิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ

โครงการฝึกอบรม “การ
เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ
ตามรอยพระยุคลบาท”

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 90,000 10,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 364,800

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 71,400

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 10,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

310,000

วัสดุกอสร้าง 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประเพณีเทศกาลเข้า
พรรษา

25,000 25,000

โครงการจ้างเหมากําจัด
ผักตบชวา วัชพืช สิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ

300,000 300,000

โครงการฝึกอบรม “การ
เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ
ตามรอยพระยุคลบาท”

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 384,800

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 71,400

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

310,000

วัสดุกอสร้าง 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน ขนาด 48000 
บีทียู

55,900

จัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อม
เก้าอี้ จํานวน 1 ชุด

7,100

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านนายมี กลีบลําไย 
พร้อมวางทอระบายน้ํา  
หมูที่ 3  ต.เกาะหวาย

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกลุม
บ้านนายประสาน แสง
ทอง หมู 1

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบคัน
คลองทาแดง (ตอจาก
ของเดิม) 
หมูที่ 3 ต.เกาะหวาย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน ขนาด 48000 
บีทียู

55,900

จัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อม
เก้าอี้ จํานวน 1 ชุด

7,100

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านนายมี กลีบลําไย 
พร้อมวางทอระบายน้ํา  
หมูที่ 3  ต.เกาะหวาย

174,000 174,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกลุม
บ้านนายประสาน แสง
ทอง หมู 1

418,000 418,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบคัน
คลองทาแดง (ตอจาก
ของเดิม) 
หมูที่ 3 ต.เกาะหวาย

494,000 494,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบคัน
คลองปอ (ฝั่งซ้าย) หมูที่ 
2 
ต.เกาะหวาย

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
สวง ธูปเงิน (ตอจากของ
เดิม) หมูที่ 5   ต.เกาะ
หวาย

ปูผิวจราจร Asphaltic 
Concrete ถนนสาย
พระธาตุ  หมูที่ 4   ต
.เกาะหวาย

ลงลูกรังปรับปรุงผิว
จราจร ถนนสายเกาะ
หวาย ซอย 5  หมูที่ 1  
ต.เกาะหวาย

ลงหินคลุกปรับปรุงผิว
จราจรถนนซอยบ้านนาง
คําหลง ชูชื่น  หมู 1 ต
.เกาะหวาย

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบคัน
คลองปอ (ฝั่งซ้าย) หมูที่ 
2 
ต.เกาะหวาย

429,000 429,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาย
สวง ธูปเงิน (ตอจากของ
เดิม) หมูที่ 5   ต.เกาะ
หวาย

340,000 340,000

ปูผิวจราจร Asphaltic 
Concrete ถนนสาย
พระธาตุ  หมูที่ 4   ต
.เกาะหวาย

452,000 452,000

ลงลูกรังปรับปรุงผิว
จราจร ถนนสายเกาะ
หวาย ซอย 5  หมูที่ 1  
ต.เกาะหวาย

26,000 26,000

ลงหินคลุกปรับปรุงผิว
จราจรถนนซอยบ้านนาง
คําหลง ชูชื่น  หมู 1 ต
.เกาะหวาย

52,000 52,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
จ้างศึกษาวิจัยประเมิน
ผล ความพึงพอใจของ
ประชาชน

15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเป็นคาใช้จาย “
โครงการอาหารกลาง
วัน” ให้แกโรงเรียนบ้าน
ดงแขวน

620,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค สาย
คลองกรวด หมูที่ 6  ต
.เกาะหวาย

500,000

รวม 5,593,615 9,092,240 150,000 2,041,992 603,000 238,000 1,558,000 525,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
จ้างศึกษาวิจัยประเมิน
ผล ความพึงพอใจของ
ประชาชน

15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนเป็นคาใช้จาย “
โครงการอาหารกลาง
วัน” ให้แกโรงเรียนบ้าน
ดงแขวน

620,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค สาย
คลองกรวด หมูที่ 6  ต
.เกาะหวาย

500,000

รวม 340,000 2,385,000 608,000 23,134,847
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