
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง

อําเภอ ทองผาภูมิ   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,647,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,539,463 บาท

งบบุคลากร รวม 9,309,710 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,000 บาท

  - เพื่อจายเงินคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนประจําตําแหนง
ของผูบริหารสวนตําบลหวยเขยง  แยกเปน
  1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 20,400 บาท  ตั้ง
ไว 244,800 บาท 
  2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน  เดือน
ละ 11,220 บาท  269,280  บาท  (ตั้งจายจากเงินรายได  ปราก
ฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111 รหัส
บัญญี 531000) 
 - ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายก อบต., รองนายกอบต.,ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง
  1) นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  เดือนละ 1,750
 บาท  ตั้งไว 21,000 บาท
  2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  จํานวน 2
 ทาน  เดือนละ 880 บาท  จํานวน  21,120  บาท
 - ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายก อบต.,รองนายก อบต.,ประธานสภาอบต.รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ. 2554  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลหวยเขยง
  1) นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  เดือนละ 1,750
 บาท  ตั้งไว 21,000 บาท
  2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  จํานวน 2
 ทาน  เดือนละ 880 บาท  จํานวน  21,120  บาท
 - ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายก อบต.,รองนายก อบต.,ประธานสภาอบต.รอง
ประธานสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบ
ต.พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหวยเขยง  เงินคาตอบแทนเดือนละ  7,200 บาท  ตั้ง
ไว  86,400 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผน
งานบริหารทั่วไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111 รหัส
บัญชี 530000)  
 - ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายก อบต.,รองนายก อบต.,ประธานสภาอบต.รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนแกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งไว 1,454,400 บาท
  1) ประธานสภาฯ  เดือนละ  11,220  บาท  ตั้งไว 134,640
  บาท
  2) รองประธานสภาฯ เดือนละ  9,180  บาท  ตั้งไว  110,160
  บาท
  3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  จํานวน  14
 คน  เดือน 
       ละ 7,200 บาท  ตั้งไว  1,209,600  บาท  
 - ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายก อบต.,รองนายก อบต.,ประธานสภาอบต.รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
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เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งไว  86,400 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00110  งานบริหารทั่ว
ไป  00111 รหัสบัญชี 530000  
 - ตามบัญชีแนบทาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายก อบต.,รองนายก อบต.,ประธานสภาอบต.รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ. 2554  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,084,270 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,161,580 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลหวยเขยง  ตั้ง
จายไว
   1) ตําแหนง ปลัด อบต.                 จํานวน  462,600  บาท
   2) ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด       จํานวน  355,320  บาท
   3) ตําแหนง นักวิเคราะหฯ             จํานวน  355,320  บาท
   4) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล     จํานวน  323,760  บาท
   5) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน         จํานวน  355,320  บาท
   6) ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป    จํานวน  355,320  บาท
   7) ตําแหนง นักวิชาการศึกษา        จํานวน  355,320  บาท
   8) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ      จํานวน  249,360  บาท
   9) ตําแหนง เจาพนักงานปองกันฯ   จํานวน  297,900  บาท
(ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเดือนประจําตําแหนงนักบริหารงาน อบต.ตาม
กฏหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ตามประกาศ ก
. อบต. ตั้งจายไว 210,000 บาท
    1) เงินประจําตําแหนง ปลัด อบต.หวยเขยง  เดือนละ 7,000
 บาท  เปนเงิน  84,000 บาท
    2) คาตอบแทนพิเศษรายเดือนตําแหนง ปลัด อบต. เดือน
ละ 7,000 บาท  เปนเงิน  84,000 บาท
    3) เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด  เดือนละ  3,500
 บาท  เปนเงิน  42,000  บาท
(ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,197,890 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางภารกิจ  ตามกรอบ
แผนอัตรากําลังพนักงานจาง  ตั้งจายไว  3,197,890  บาท
   1)  คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  14
  อัตรา  ตั้งไว 2,441,890  บาท
         - ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหฯ             จํานวน 1
 อัตรา  ตั้งไว  237,360  บาท
         - ตําแหนง ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล     จํานวน 1
 อัตรา  ตั้งไว  233,640  บาท
         - ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน         จํานวน 1
 อัตรา  ตั้งไว  257,520  บาท
         - ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา        จํานวน 1
 อัตรา  ตั้งไว  188,160  บาท
         - ตําแหนง ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป    จํานวน 1
 อัตรา  ตั้งไว  188,160  บาท
         - ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการระบบคอมฯ   จํานวน  1
  อัตรา  ตั้งไว  180,000  บาท
         - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ      จํานวน 2
 อัตรา  ตั้งไว  249,000  บาท 
         - ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ปองกันฯ       จํานวน 1
 อัตรา  ตั้งไว  178,680  บาท
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         - ตําแหนง ผูชวยประชาสัมพันธ            จํานวน 1
 อัตรา  ตั้งไว  143,920  บาท
         - ตําแหนง พนักงานขับรถ                    จํานวน 2
 อัตรา  ตั้งไว  321,600  บาท
         - ตําแหนง พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดเบา (รถ
น้ํา)  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว  145,920  บาท
         - ตําแหนง พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดเบา (รถ
กระเชา)  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว  117,930  บาท
   2) คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป    จํานวน  7  อัตรา  ตั้ง
ไว  756,000 บาท
         - ตําแหนงยาม                                    จํานวน  1
 อัตรา  ตั้งไว  108,000  บาท
         - ตําแหนงแมบาน                               จํานวน  1
 อัตรา  ตั้งไว  108,000  บาท
         - ตําแหนงคนงานทั่วไป                        จํานวน  5
 อัตรา  ตั้งไว  540,000  บาท
(ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 298,800 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ตั้งจายไว  
   1) คาครองชีพพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  6 อัตรา  ตั้ง
ไว

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 216,000 บาท
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 - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยกันดารใหแกพนักงานสวนตําบลหวย
เขยง  ตั้งจายไว  216,000 บาท
   1) ตําแหนง ปลัด อบต.หวยเขยง         ตั้งไว  24,000 บาท
   2) ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด            ตั้งไว  24,000 บาท
   3) ตําแหนง นักวิเคราะหฯ                  ตั้งไว  24,000 บาท
   4) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล          ตั้งไว  24,000 บาท
   5) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน              ตั้งไว  24,000 บาท
   6) ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป         ตั้งไว  24,000 บาท
   7) ตําแหนง นักวิชาการศึกษา             ตั้งไว  24,000 บาท
   8) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ           ตั้งไว  24,000 บาท
   9) ตําแหนง เจาพนักงานปองกันฯ        ตั้งไว  24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,154,753 บาท
ค่าตอบแทน รวม 678,753 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 582,753 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
กรณีพิเศษประจําปี งบประมาณ 2563 ใหแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง  ตั้งไว 582,753 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00110  งานบริหารทั่ว
ไป 00111  รหัสบัญชี 00111 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกําปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให
แกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน  20,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111  รหัสบัญชี 310300) 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจาก
เงินรายได  จํานวน  36,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป 00110  งานบริหารทั่วไป  00111  รหัส
บัญชี 310400) 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 40,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111  รหัสบัญชี 310700 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ (ฉบับ
ที่ 3)พ.ศ. 2549 

ค่าใช้สอย รวม 2,399,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ  เพื่อเผยแพรขาวสาร
ของ อบต.หวยเขยง ไดแก ปายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ
  - เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาเลม เขาปกหนังสือ ฯลฯ
  - เพื่อจายเปนคาจางเหมาโฆษณาเผยแพร  กระจายเสียงขาว
สารของทางราชการตางๆ และะขาวสารของทาง อบต.หวย
เขยง  ตั้งจายจากเงินรายได 40,000 บาท (ปรากฎในแผนงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป 00111 รหัสบัญชี 320100 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 104  ขอ 126 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
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คาจางเหมาบริการรายเดือน/รายวัน จํานวน 864,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจางเหมาพนักงานจางชัวคราว(รายเดือน) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  มาปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบ
หมาย  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  864,000 บาท (ปรากฎใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 00111ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ฝึกอบรมหรือสัมนา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตังจายจากเงิน
รายได  จํานวน 100,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี (พ.ศ.2561-2565)  หนา 102 ขอ 124 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2559 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557)

คารับวรสาร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเผยแพรขาวสารของ อบต. และขาวสารที่เปน
ประโยชนแกประชาชน  ไดแก คาวรสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายได  ตั้งไว 10,000 บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารทั่วไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111 รหัส
บัญชี 320100  แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) หนา104 ขอ 126 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

  คารับรองคณะบุคคลตางๆ  ตั้งไว  จํานวน 5,000 บาท
  - เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน  ตรวจงาน  มาทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ รวมทั้งเจาหนท
 ี่ที่เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑหนังสือมหาดไทยที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ซึ่งตั้งงบประมาณไดไม
เกิน 1% ของเงินรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมา (ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00111 รหัส
บัญชี 320200)

  คารับรองการประชุมสภา อบต. ตั้งไว จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจายเปนคารับรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน (ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 รหัสบัญชี 320200)

  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รับพิธี  ตั้งไว 15,000 บาท
  - เพื่อจายเปนคารับรองในงานรัฐพิธีทางศาสนา/งานรัฐ
พิธี เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม  และคาใชจายที่เกี่ยวของ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและเเบิกจายคารับรอง
ของ อปท. (ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 รหัสบัญชี 320200
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการอบรมศึกษาดูงาน จํานวน 650,000 บาท

  คาใชจายโครงการศึกษาดูงาน
  - จายเปนคาดําเนินโครงการอบรมศึกาาดูงานภายในประเทศ
ของฝายบริหาร สมาชิกสภาฯ  ผูนําชุมชน พนักงาน/ลูกจาง และ
ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลหวยเขยง  ตั้ง
จายจากเงินรายได จํานวน 650,000 บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 รหัส
บัญชี 320300 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา 103 ขอ 125  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
  - เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการ เชน คาที่พัก คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆของผูบริหาร  พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 80,000
 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่ว
ไป 00111 รหัสบัญชี 320300 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2559 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2559)
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คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 320,000 บาท

  คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ทองถิ่น
  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและเลือกตั้งซอม  ตั้งไว จํานวน 320,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111 รหัสบัญชี 320300 แผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ.2561-2565 หนา 103 ขอ 126  ตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2542)

คาพวงมาลัย พวงมาลา และชอดอกไม จํานวน 5,000 บาท

  คาพวงมาลัย พวงมาลา  และชอดอกไม
  - เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย  พวงมาลา  และชอดอกไม สําหรับ
วันสําคัญตางๆ หรือวาระและโอกาสที่จําเปน ตั้งจายจากเงินราย
ได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  00110  งานบริหารทั่ว
ไป 00111 รหัสบัญชี 320300 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  และทรัพสินย
อื่นๆ ที่อยูใรความรับผิดชอบของ อบต.หวยเขยง  
   - คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางในความรับผิด
ชอบของ อบต.หวยเขยง
   - คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ถายเอกสาร  รถยนต เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ตั้งจายเงินราย
ได  ตั้งไว จํานวน 300,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111 รหัสบัญชี 320100  แผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 105 ขอ 129  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

ค่าวัสดุ รวม 785,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ตรายาง แบบพิมพ และอื่นๆ ตามบัญชี
จําแนกงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้ง
ไว  จํานวน 70,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานทั่วไป  00111 รหัสบัญชี 330100 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 104  ขอ 127 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณเครื่องใชตางๆในสํานัก
งาน  เชน ไมกวาด  วัสดุเคมีภัณฑทําความสะอาด ถังขยะ และ
อื่นๆ ตามบัญชีจําแนกงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้ง
ไว 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  00110  งานบริหารทั่วไป 00111  รหัสบัญชี 330300  ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565  หนา 104  ขอ 127  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 120,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณเกี่ยวกับยานพาหนะและขนสง
ของ อบต.หวยเขยง  เชน ยางนอก ยางใน  แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได  ตั้งไว จํานวน 120,000 บาท (ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111  รหัส
บัญชี  330700  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565  หนา 104 ขอ 127 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น  แกงหุงตม ฯลฯ  สําหรับครุภัณฑยาน
พาหนะ  เครื่องจักร และอื่นๆ  ในภารกิจการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.หวยเขยง  ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้ง
ไว จํานวน  500,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111 รหัสบัญชี  330800 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 104  ขอ 127  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

 -คาจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร  อุปกรณเขียนปาย คา
อัด ลาง ขยายรูปภาพ แผนซีดี ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธืขาวสา
รของ อบต.  ตั้งไว  จํานวน 15,000 บาท  (ปรากฏในแผนบริหาร
งานทั่วไป  00111  รหัสบัญชี 340100 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หนา 104  ขอ 127 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล  ตลับหมึกเครื่องพิมพ   และคาไฟสาธารณะที่อยูในความ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  
ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111 รหัส
บัญชี 340300  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561-2565
  หนา 104  ขอ 127 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 292,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชประจําอาคารที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหวยเขยง  และคาไฟสาธารณะที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111 รหัสบัญชี 340300)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชประจําอาคารที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111 รหัสบัญชี 340300)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 24,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน ที่ใชติดตอในราชการของที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 24,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111 รหัสบัญชี 340300)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 8,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คา
โทรสาร  หรือคาใชจายอื่นที่จําเปน  ตั้ง
ไว จํานวน  8,000  บาท  (ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผน
บริหารงานทั่วไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00110  รหัส
บัญชี  340400)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม  คาจาง
เหมาเชื่อมระบบอินเตอรเน็ต  คาเชาพื้นที่โฮมเพจเว็บไซต  ของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111 รหัสบัญชี 340300)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  หนวยประมวล
ปผล i7 core RAM 8 GB ฮารดดิสก 1 TB จอภาพ ขนาดไมนอย
กวา 15.6 นิ้ว มีชองตอ USB 2.0 ไมนอยกวา 3 ชอง มีชอง
ตอ HDML จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีชองตอระบบเครื่อง
ขาย จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi  และ Blurtooth  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-
2565  หนา 105 ลําดับที่ 128  
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางเหมาที่ปรึกษาหรือจางสถาบันศึกษาเพื่อสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน

จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางสถาบันการศึกษา  วิจัย  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยเขยง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผน
งานบริหารทั่วไป 00110  งานบริหารทั่วไป 00111 รหัส
บัญชี 320300  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,057,727 บาท
งบบุคลากร รวม 2,580,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,580,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,292,580 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลหวยเขยง ตั้ง
ไว 1,292,580  บาท
   1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง          ตั้งไว  369,480 บาท
   2) ตําแหนง วิชาการการเงินและบัญชี    ตั้งไว  355,320 บาท
   3) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได   ตั้งไว  269,880 บาท
   4) ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ               ตั้งไว  297,900
 บาท
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยกองคลัง  ตาม
กฎหมายวาเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ตามประกาศ ก. อบ
ต. เดือนละ 3,500 บาท  ตั้งไว  42,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113  รหัสบัญชี 220400)
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 466,440 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินคาจางประจํา จํานวน 2 อัตรา  ตั้ง
ไว  466,440  บาท
    1) ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี    ตั้งไว  248,160
  บาท
    2) ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได         ตั้งไว  218,280
  บาท
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 608,880 บาท

  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามกรอบอัตรา
กําลัง  ตั้งไว  608,880  บาท
    1)  ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการการเงินและบัญชี    ตั้ง
ไว  194,760  บาท
    2)  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได           ตั้ง
ไว  117,960  บาท
    3)  ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการพัสดุ                     ตั้ง
ไว  188,160  บาท
    4)  คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป                      ตั้ง
ไว  108,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผน
งานบริหารทั่วไป  00110  งานบริหารงานคลัง  00113  รหัส
บัญชี  220600)
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 26,100 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง  ตั้งจายไว  26,100
  บาท 
   1) คาครองชีพ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  ตั้ง
ไว  14,100  บาท
   2) คาครองชีพตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน  12,000
 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  00111  งานบริหารทั่วไปงานคลัง 00111)
  - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 144,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยกันดารใหแกพนักงานสวนตําบลหวย
เขยง  และลูกจางประจํา ขององคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยง  ตั้งไว  144,000  บาท
   1) ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง                ตั้งไว  24,000
  บาท
   2) ตําแหนง  นักวิชาการการเงินและบัญชี      ตั้งไว  24,000
  บาท
   3) ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได         ตั้งไว  24,000
  บาท
   4) ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ                     ตั้งไว  24,000
  บาท
   5) ตําแหนง  เจาหนาที่จัดเก็บรายได             ตั้งไว  24,000
  บาท
   6) ตําแหนง  เจาหนาที่การเงินและบัญชี        ตั้งไว  24,000
  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 402,327 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,327 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 142,327 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนในกากําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ  ใหแกพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และ
ลูกจางตามภารกิจ  ตั้งจายไว 142,327 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  00110  งานบริหารงาน
คลัง  00113  รหัสบัญชี  310300  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององคกําปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําประจํา และพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 10,000 บาท  (ปราก
ฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00110  งานบริหารงานคลัง  00113 ร
หัวบัญชี 310300  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน  40,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 รหัส 310500 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3)พ
.ศ. 2549)
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัม
นาตางๆของพนักงาน อบต. ตั้งจายจากเงินราย
ไ่ด  จํานวน 70,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป  00110  งานบริหารงานคลัง 00113  รหัสบัญชี 310500 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2559, (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนา  ไดแก  คา
ที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง  คาลงทะเบียน  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
การเดินทางของพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 70,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่ว
ไป 00110  งานบริหารงานคลัง 00113 รหัสบัญชี 320300 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2559, (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน อุปกรณเครื่อง
เขียน กระดาษ  แฟม  แบบพิมพตางๆ และวัสดุอื่นๆ ตามบัญชี
จําแนกงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 40,000
 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป 00110  งานบริหารงาน
คลัง 00113  รหัสบัญชี  330100) 
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก  แปน
พิมพ  เมาส  และวัสดุอื่นๆ  ตามบัญชีจําแนกงบประมาณ  ตั้งจาย
จากเงินรายได  จํานวน  30,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป 00110  งานบริหารงานคลัง 00113  รหัส
บัญชี  331400)  
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 75,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 16,200 บาท

 - เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีพนักพิงเตี้ย  เบาะหุมหนัง
เทียม  แขนขาพลาสติก มีกอนโยก จํานวน 6 ตัว  ตัวละ 2,700
 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 16,200 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ.251-2565 หนา 105  ลําดับที่ 128 
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จัดซื้อชั้นเก็บแฟมเหล็ก 40 ชอง จํานวน 26,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อชั้นเหล็กลอเลื่อน 40 ชอง  มีแผนกั้นดานใน สามารถ
ถอดออกได จํานวน 4 ตู  ตูละ 6,500 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 26,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 105 ลําดับที่ 128
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 11,200 บาท

 - เพื่อจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร พรอมที่วาง CPU ขนาดความ
ยาว 120 ซม. จํานวน 4 ตัว  ราคาตัวละ 2,800 บาท  ตั้งจายจาก
เงินรายได  จํานวน 11,200 บาท  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 105 ลําดับที่ 128
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 22,000 บาท

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล  คุณลักษณะพื้นฐาน  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี
คุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1. ในกรณีที่มี
หนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียว
กัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10
 แกน หรือ 2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4
 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 7 เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  มีหนวยจัดเก็บ
ขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว - มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง  มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง  สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  ตั้งจายจากเงิน
รายได ราคา 22,000 บาท ราคาตามมาตราฐานICT (ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานคลัง)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 105 ลําดับที่ 128 เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 วันที่ 15 มีนาคม 2562
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ 7 วัน อันตรายชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายจุดตรวจรวม/ดานตรวจตําบลหวย
เขยง  ตามโครงการ 7 วันอันตรายในชวงเทศกาลปีใหม  และ
เทศกาลสงกรานต ในการลดอุบัติเหตุบนทองถนนในเขตตําบล
หวยเขยง  เปนคาตอบแทนผูอยูเวร คาปาย คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายงานเงินรายได  จํานวน 50,000 บาท (ปราก
ฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00121 งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระวังอัคคีภัย  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หนา 97 ลําดับที่ 113)  
   1. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  เรื่อง มาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว
     2. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  เรื่อง การ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต พ.ศ. 2562

โครงการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน  จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได  จํานวน 100,000 บาท (ปรากฎในแผนงานรัก
าาความสงบภายใน 00121  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระวัง
อัคคีภัย ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 97 ลําดับ
ที่ 112) 
 - ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542)
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โครงการศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการศูนยปองกันภัยฝาย
พลเรือน  จายเปน คาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหาร  ในการปฏิบัติงาน
ของ อพปร.  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 50,000 บาท  (ปราก
ฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00121  งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระวังอัคคีภัย  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หนา 98 ลําดับที่ 115) 
- ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการอบรมดับไฟปาตําบลหวยเขยง จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการอบรมดับไฟปาตําบลหวย
เขยง  จายเปนคาอุปกรณ  คาวิทยากร  คาอาหาร  คาเครื่อง
ดื่ม  และวัสดุอื่นๆ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 50,000
 บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน 00121  งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระวังอัคคีภัย  ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 97 ลําดับที่ 114) 
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อุปกรณ และคาวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้ง
ไว  100,000  บาท  (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน 00121  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระวังอัคคีภัย  ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 98 ลําดับที่ 116)  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2557)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 13,315,199 บาท

งบบุคลากร รวม 2,045,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,045,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,426,200 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 5 อัตรา  ตั้ง
ไว  1,426,200 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา  00211  รหัสบัญชี  220100)
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะแกครูผูดูแลเด็ก 5 อัตรา  เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 210,000 บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211  รหัสบัญชี  220100)
 - ตาม พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21
 ธันวาคม 2547

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 277,320 บาท

  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งจายไว  277,320
  บาท ดังนี้
    1) คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผ่่ชวยครูผู
ดูแลเด็ก  จํานวน  1 อัตรา  ตั้งไว  169,320 บาท
    2) คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงผูดูแล
เด็ก  จํานวน  1 อัตรา  108,000 บาท
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง  ตั้งไว  12,000
 บาท  ดังนี้
     1) พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  ตั้งไว  12,000
 บาท
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 120,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยกันดารแกครูผูดูแล
เด็ก  จํานวน  5 อัตรา  ตั้งไว 120,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00211  รหัสบัญชี 220100)

งบดําเนินงาน รวม 4,328,679 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,322 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 125,322 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
กรณีพิเศษ ใหแก  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางของ อบ
ต.หวยเขยง  ตั้งจายไว 125,322 บาท  ตั้งจากเงินรายได  (ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211 รหัสบัญชี 220100  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององคกําปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557)
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ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัม
นาตางๆของพนักงานสวนตําบล และพนักงานของ อบต.หวย
เขยง  ตามความจําเปน  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 30,000
 บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211  รหัสบัญชี 320100 ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 102 ลําดับที่ 124 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น .ศ. 2557

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการ คาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยง  คา
ยานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ของครูผูดูแลเด็ก และ
พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  30,000
 บาท (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารเกี่ยวกับ
การศึกษา 00211  รหัสบัญชี 320300)
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2559,(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559 และ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 360,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาซอมแซมทรัพยสิน หรือครุภัณฑ ไดแก เครื่อง
เลน  โตะ เกาอี้ ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของ ศพด
. จํานวน 3 แหง ตั้งไว 50,000 บาท
 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 3 แหง  ตั้งไว 300,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา  00210
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 รหัสบัญชี 320300
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 105 ลําดับ
ที่ 129)  
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบริหารพัสดุ และการ
จัดจางภาครัฐ  พ.ศ. 2560
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ค่าวัสดุ รวม 3,735,357 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 แหง เชน ถาดหลุม ชอน แกว ถังขยะ ไม
กวาด วัสดุเคมีภัณฑทําความสะอาด และวัสดุอื่นๆ ตามความจํา
เปน (ตามบัญชีจําแนกงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน  50,000 บาท ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 104  ลําดับที่ 127  
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,200,257 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ตั้งจาย
ไว 3,200,257 บาท
   1) คาอาหารเสริม (นม) จัดสรรใหศูนยพัมนาเด็กเล็ก ทั้ง 3
 แหง นักเรียนจํานวน  99 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562) ในอัตราคนละ 7.82 บาท  จํานวน 260 วัน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ประเภทกําหนดวัตถุประสงค  (ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565
 หนา 75 ขอ 51 )

   2) คาอาหารเสริม (นม) จัดสรรใหโรงเรียนสังกัด สพฐ. 8
 แหง  จํานวน 1,475 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ใน
อัตราคนละ 7.82 บาท  จํานวน  260 วัน  ตั้งจายจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ประเภทกําหนดวัตถุประสงค  (ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา 00210  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 75 ลําดับ
ที่ 52 
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 485,100 บาท

 - เพื่อจายเปนอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 แหง ตั้งไว 485,100 บาท
    1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะเดื่อ  จํานวน 30 คน  (ขอ
มูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  ในอัตรามื้อละ  20
 บาท  จํานวน 245 คน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ประเภท
กําหนดวัตถุประสงค
  
    2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากลําปิล็อก  จํานวน 35 คน (ขอ
มูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  ในอัตรามื้อละ  20
 บาท  จํานวน 245 คน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ประเภท
กําหนดวัตถุประสงค 
 
    3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไรปา  จํานวน 34 คน (ขอมูล ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2562)  ในอัตรามื้อละ  20 บาท  จํานวน 245
 คน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ประเภทกําหนดวัตถุ
ประสงค  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 75 ลําดับที่ 53) 
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 48,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 แหง ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 40,000 บาท (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา  00210  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาประปาที่ใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 แหง ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 8,000 บาท (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา 00210  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,941,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,941,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอสนับสนุนงบประมาณจางครูผูสอนโรงเรียนสมาคมฯ จํานวน 135,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการ
ศึกษา  โรงเรียนสมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศ  ตั้ง
จาย  จํานวน 135,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา 00210  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 83 ขอ75)  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายสําหรับปฐมวัยโรงเรียนบาน
ไร

จํานวน 96,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนาดานรางกายสห
รับปฐมวัย  โรงเรียนบานไร  (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา  00210  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 79 ขอ 64)
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนคุรุสภา จํานวน 135,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการ
ศึกษา  โรงเรียนคุรุสภา  ตั้งจาย  จํานวน 135,000 บาท  (ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565
 หนา 83 ขอ75)  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนบานทามะเดื่อ จํานวน 135,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการ
ศึกษา  โรงเรียนบานทามะเดื่อ  ตั้งจาย  จํานวน 135,000
 บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561
-2565 หนา 83 ขอ75) 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559

โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนบานประจําไม จํานวน 135,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการ
ศึกษา  โรงเรียนบานประจําไม  ตั้งจาย  จํานวน 135,000
 บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561
-2565 หนา 83 ขอ75)  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนบานปากลําปิล็อก จํานวน 135,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการ
ศึกษา  โรงเรียนบานปากลําปิล็อก  ตั้งจาย  จํานวน 135,000
 บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 83 ขอ75)  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนบานไรปา จํานวน 135,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการ
ศึกษา  โรงเรียนบานไรปา  ตั้งจาย  จํานวน 135,000
 บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 83 ขอ75) 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนบานหวยเขยง จํานวน 135,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการ
ศึกษา  โรงเรียนบานหวยเขยง  ตั้งจาย  จํานวน 135,000
 บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561
-2565 หนา 83 ขอ75) 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 8 แหง จํานวน 5,900,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันแกนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาลถึง
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  จํานวน 8 แหง  ตั้งจาย
ไว 5,900,000 บาท
   1) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบานทา
มะเดื่อ  จํานวน 126 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2562
)  อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งไว 504,000 บาท
   2) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบานลําปิ
ล็อก  จํานวน 189 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2562
)  อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งไว 756,000 บาท
  3) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบานหวย
เขยง  จํานวน 65 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2562)  อัตรา
มื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งไว 260,000 บาท
  4) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบานประจํา
ไม  จํานวน 148 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2562)  อัตรา
มื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งไว 592,000 บาท
  5) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบานไร
ปา  จํานวน 179 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2562)  อัตรา
มื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งไว 716,000 บาท
  6) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบาน
ไร  จํานวน 298 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2562)  อัตรา
มื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งไว 1,192,000 บาท
  7) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนคุรุ
สภา  จํานวน 207  คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2562
)  อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งไว 828,000 บาท
  8) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบานสมาคม
ปาไมฯ จํานวน 263 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2562
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)  อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งไว 1,052,000
 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ประเภทกําหนดวัตถุ
ประสงค  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 00210  งานบริหารการ
ศึกษา 00211 รหัสบัญชี 610200 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ
.ศ. 2561-2565 หนา 76  ขอ 54  "ทั้งนี้ จะเบิกจายไดเมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น" 
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 280,170 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,170 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,170 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
อุปกรณ,เครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 111,870 บาท

 - เพื่อจัดสรรใหสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งงบประมาณคาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี  คา
อุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี คาเครื่องแบบนัก
เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  รวมเปนคาสนับสนุนทั้ง
สิน 1,130 บาท/คน/ปี  ศพด.3แหง มีนักเรียนทั้งสิน 99 คน ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน จํานวน 111,870 บาท (ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา 00210  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 76 ลําดับที่ 55 
  - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) จํานวน 168,300 บาท
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 - เพื่อจายเปนคาใชจายดานการจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง จํานวนนักเรียน 99
 คน รายละ 1,700 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน จํานวน 168,300
 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  00210  งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-
2565 หนา 82 ขอ72) 
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 890,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 890,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 890,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายการควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการการติดตอนําโดยแมลงที่ 5.1.7
 อําเภอทองผาภูมิ จายเปนคาแรง คาน้ํามัน สําหรับฉีดพนสาร
เคมี และอื่นๆที่ระบุในโครงการ  ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220  งานบริหาร
งานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หนา 92 ลําดับที่ 101) 
 - ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542
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โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชุน (สงเสริม
สุขภาพตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข)

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน  ไดแก  คาจัดสถานที่  คาวิทยากร  คาอาหาร
และเครื่องดื่ม   และอื่นๆที่ระบุในโครงการ  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 60,000 บาท (ปรากฎในแผนสาธารณสุข 00220
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 แผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 92  ลําดับที่ 103)  
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 500,000 บาท

- คาใชจายตามโครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือด
ออก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงลาย  ซื้อทรายอะเบท
 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง คาจางผูฉีดพนหมอกควัน และอื่นๆที่ระบุ
ในโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 500,000
 บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 00220  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 หนา 91 ขอ 98) 
 - ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

โครงการรณรงคลดการติดเอดสจากแมสูลูก (การสงเสริมสุขภาพตาม
แนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข)

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการรณรงค ลดการติดเอดสจากแมสู
ลูก  ไดแก  คาจัดสถานที่  คาวิทยากร  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม   และอื่นๆที่ระบุในโครงการ  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 50,000 บาท (ปรากฎในแผนสาธารณสุข 00220
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 แผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 93 ลําดับที่ 103) 
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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โครงการรณรงคใหความรูดานโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็ก (สงเสริมสุขภาพตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข)

จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการรณรงคใหความรูดาน
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ไดแก  คาจัดสถาน
ที่  คาวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม   และอื่นๆที่ระบุใน
โครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 50,000 บาท (ปราก
ฎในแผนสาธารณสุข 00220  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข 00221 หนา 92 ลําดับที่ 104) 
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 180,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนัขบา ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  ไดแก  คา
สํารวจ  คาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณฉีดสุนัข  คาจ่างคนฉีด
วัคซีน และอื่นๆที่ระบุในโครงการ  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 180,000 บาท (ปรากฎในแผนสาธารณสุข 00220
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 92 ลําดับที่ 102)  
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 1082 ลงวันที่ 10 เมษายน  2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพร
พะปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวี
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,163,052 บาท

งบบุคลากร รวม 1,356,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,356,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 750,180 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานสวนทองถิ่น  ขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งไว  750,180  บาท
    1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง          ตั้งไว  497,940
  บาท
    2) ตําแหนง นายชางโยธา                    ตั้งไว  252,240
  บาท
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ตาม
กฏหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ตามประกาศ ก
. อบต. เดือนละ 3,500 บาท  ตั้งไว  42,000  บาท  
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 492,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางจาง  จํานวน 3
 อัตรา  ตั้งไว  492,000  บาท
  1)  ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา        ตั้งไว  276,000  บาท
  2)  ตําแหนง คนงานทั่วไป                ตั้งไว  216,000  บาท
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานทั่วไป  จํานวน 2
 อัตรา  ตั้งไว 24,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  
 - ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 48,000 บาท

  -  เพื่อจายเปนเงินเบี้ยกันดาร ใหแก พนักงานสวนตําบลหวย
เขยง  ตั้งไว 48,000  บาท
    1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง        ตั้งไว  24,000  บาท
    2) ตําแหนง นายชางโยธา                  ตั้งไว  24,000  บาท
  - ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานพื้นที่
พิเศษ ประจําปรงบประมาณ 2562
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งบดําเนินงาน รวม 637,972 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,972 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 142,972 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ  ใหแก พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ตั้ง
ไว  142,972  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน 002400  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค
กําปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
นอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จาง  ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 10,000 บาท (ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน 002400  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจาก
เงินรายได  จํานวน  36,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 002400  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549) ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน  14,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541 และ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการฝึกอบรมหรือ
สัมนาตางๆ  ของพนักงานสวนทองถิ่น  และพนักงานจาง  ตั้งจาย
จากเงินรายได  จํานวน  60,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน  00241  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 00241)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พัก  และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางฝึกอบรมหรือสัมนาของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 60,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 002400  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  00241 รหัสบัญชี 220200))
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ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  เชน  อุปกรณเครื่อง
เขียน  กระดาษ  วัสดุเขียนแบบ แผนที่  ฯลฯ ตามบัญชีจําแนกงบ
ประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  30,000 บาท (ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 00241 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-
2565  หนา 104  ขอ 127)
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและอุปกรณไฟฟา  เชน สาย
ไฟ หลอดไฟฟา ฯลฯ ในการบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาในสํานัก
งาน  และไฟฟาสาธารณะภายในตําบล  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน  20,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  00241
  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561-2565  หนา 104 
 ขอ 127)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุกอสราง จํานวน 250,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ตะปู  ทอน้ํา  ปูน
ซีเมนต สังกะสี ปูนขาว  เหล็กเสน  อุปกรณประปาตางๆ ฯลฯ
 ตามบัญชีจําแนกงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 250,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241
  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 104
  ขอ 127)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน ตลับหมึก  เมาส  แปน
พิมพ ฯลฯ ตามบัญชีจําแนกงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 10,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  00241
  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 104
  ขอ 127)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อวัสดุสํารวจ ไดแก โพลหลักขาว-แดง   พิน
 ขาว-แดง  และวัสดุอื่นๆ ที่ใชในงานสํารวจดานงานชาง  ตั้งจาย
จากเงินรายได  จํานวน 5,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  00241
  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 104
  ขอ 127)
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 168,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็ก 10 ลิ้นชัก จํานวน 4,900 บาท

 - เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 10 ลิ้นชัก โครงตูทําจากเหล็ก
แผน ความหนาไมนอยกวา 0.4 มิลลิเมตร ขนาดตูไมนอย
กวา 30x44x93ซม. จํานวน 1 ตู ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 4,900 บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 105  ลําดับ
ที่ 128) 
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

จัดซื้อตูเอกสารขนาด 5 ลิ้นชัก จํานวน 5,500 บาท

 - เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 5 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา 
70x35x85 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 5,500 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 105  ลําดับ
ที่ 128) 
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม จํานวน 9,500 บาท

 - เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม  แรงมาไมนอยกวา 0.9 แรงมา 2
 จังหวะ  ใบมีดคม 2 ดาน  ใบมีดยาว 600 มม.  จํานวน 1
 เครื่อง  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  9,500 บาท  (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565
  หนา 105  ลําดับที่ 128)
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต จํานวน 24,000 บาท

  - เพื่อจัดซื้อเลื่อยยนต ขนาด 2 แรง 2 จังหวะ ขนาดบาร
เลื่อย 11.5 นิ้ว เครื่องละ  8,000 บาท  จํานวน  3  เครื่อง  ตั้ง
จายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00241
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 002400  ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 105  ลําดับที่ 128) 
- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อกลองวัดระดับอัตโนมัติ จํานวน 48,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อกลองวัดระดับอัตโนมัติ กําลังขยาย 32 เทา พรอมขา
ตั้งกลองอลูมิเนียม จํานวน 1 ชุด  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน  48,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะแะชุมชน 00241
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 105  ลําดับ
ที่ 128) 
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

จัดซื้อไมสตาฟอลูมิเนียม จํานวน 6,500 บาท

 - เพื่อจัดซื้อไมสตาฟอลูมิเนียม แบบชัก  ขนาดยาว 7
 เมตร  จํานวน 2 อัน ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 6,500
 บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 105  ลําดับที่ 128)
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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จัดซื้อลอวัดระยะชนิดเดินตาม จํานวน 18,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อลอวัดระยะชนิดเดินตาม  วัดระยะทางได
ถึง 9,999,99 เมตร  มีเข็มสําหรับชี้จุดเริ่มตนการวัด  จํานวน 1
 อัน  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 18,000 บาท  (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 00241 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
  หนา 105  ลําดับที่ 128)
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

เทปวัดระยะไฟเบอรใยแกว จํานวน 2,500 บาท

 - เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอรใยแกว ขนาด กวาง 13
 ซม. ความยาว 50 ม. จํานวน 2 มวน  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 2,500 บาท  (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241
  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 105
  ลําดับที่ 128) 
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคหนวยประมวล
ผล i7 core RAM 8 GB ฮารดดิสก 1 TB จอภาพ ขนาดไมนอย
กวา 15.6 นิ้ว มีชองตอ USB 2.0 ไมนอยกวา 3 ชอง มีชอง
ตอ HDML จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีชองตอระบบเครื่อง
ขาย จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi  และ Blurtooth จํานวน 1 เครื่อง  เคลื่องละ 50,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน  ตามแผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 105  ลําดับที่ 128) 
 - ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,496,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,496,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,496,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานปานุ หมูที่ 4 จํานวน 500,000 บาท

 - โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานปานุ ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 580 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยงกําหนด (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งาน
ไฟฟาถนน 00242 รหัสบัญชี 420900 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ
.ศ. 2561-2565  หนา 63  ลําดับที่ 13 พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2542  และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

วันที่พิมพ : 17/6/2563  11:51:32 หนา : 50/64



โครงการกอสรางถนน คสล. ทางไปพัสดุกลาง หมูที่ 5 จํานวน 500,000 บาท

 - โครงการกอสรางถนน คสล. ทางไปพัสดุกลาง หมูที่ 5  ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 580 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยงกําหนด (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งาน
ไฟฟาถนน 00242 รหัสบัญชี 420900 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ
.ศ.2561-2565  หนา 64 ลําดับที่ 16 ระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 )

โครงการกอสรางถนน คสล. สายสํานักสงฆบานเตาถาน - อางเก็บน้ํา 
หมูที่ 7

จํานวน 500,000 บาท

 - โครงการกอสรางถนน คสล. สายสํานักสงฆบานเตาถาน - อาง
เก็บน้ํา หมูที่ 7 ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 580 ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยงกําหนด (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งาน
ไฟฟาถนน 00242 รหัสบัญชี 420900 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ
.ศ. 2561-2565 หนา 66 ลําดับที่ 23 ระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 )

โครงการกอสรางแทงคกักเก็บน้ํา คสล. พรอมทอเมนตประปา หมูที่ 
8

จํานวน 794,000 บาท

 - โครงการกอสรางแทงคกักเก็บน้ํา คสล. พรอมทอเมนต
ประปา หมูที่ 8  วางทอประปาเหล็กอาบสังกะสีเสนผาศูนยกลาง
ขนาด 3 นิ้ว  ยาว 822 เมตร สรางแทงคกักเก็บ
น้ํา ขนาด 6.00x6.00 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
หวยเขยงกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน  00240  งานไฟฟาถนน 00242 แผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 71 ลําดับที่  43  ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 )
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โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิดร ซอยบานนางมาริสา หมูที่ 6 จํานวน 317,000 บาท

 - โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิดร ซอยบานนางมาริสา หมู
ที่ 6  ขนาดกวาง 1.80 x 1.80 เมตร  ขนาด 2 ชองทาง   ตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยงกําหนด (ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน 00240  งานไฟฟาถนน 00242 รหัส
บัญชี 420900 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 64 ลําดับที่ 17ระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย 1 บานปาหลา หมูที่ 3 จํานวน 283,000 บาท

 - โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย 1บานปาหลา หมู
ที่ 3 ขนาดกวาง 1 เมตร ความยาวไมนอยกวา 222 เมตร  ตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยงกําหนด (ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน 00240  งานไฟฟาถนน 00242 รหัส
บัญชี 420900 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 62 ลําดับที่ 9 ระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

โครงการขยายไหลทาง คสล. พรอมรางวี คสล. ซอย 4 หมูที่ 2 จํานวน 372,000 บาท

 - โครงการขยายถนน คสล. ซอย 4 หมู
ที่ 2 กวาง 1.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พรอมรางยู คสล
. ยาว 241 เมตร  หรือมีพื้นที่ถนนไมนอยกวา 255 ตาราง
เมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยงกําหนด  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 00240  งานไฟฟาถนน 00242 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ
.ศ. 2561-2565 หนา 61 ลําดับที่ 5  กระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560)
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โครงการติดตั้งปมน้ําไฟฟาพรอมวางทอเมนตประปา หมูที่ 1 จํานวน 880,000 บาท

 - โครงการติดตั้งปมน้ําไฟฟาพรอมวางทอเมนตประปา หมู
ที่ 1 ทอเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว  ระยะทาง
ไมนอยกวา  690 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยงกําหนด (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 00240  งาน
ไฟฟาถนน 00242 รหัสบัญชี 420900 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ
.ศ. 2561-2565  หนา 69  ลําดับที่ 34 ระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560)

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาจางออกแบบ รับรองแบบหรือจางเอกชนจัดทํารูปรายการ
โครงการกอสรางของ อบต. หวยเขยง

จํานวน 350,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจางออกแบบ รับรองแบบหรือจางเอกชน จัดทํา
รูปรายการโครงการกอสราง ขององคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยง  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  350,000 บาท (ปรากฎใน
แผงานเคหะและชุมชน  แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 68  ลําดับที่ 33 ระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทาง “จังหวัดสะอาด” จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม
แนวทาง "จังหวัดสะอาด" ไดแก คาเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดสถานที่ และอื่นๆ ตามที่ระบุในโครงการ ตั้งจาย
จากเงินรายได  จํานวน 100,000 บาท (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน 00240  งานบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล 00244)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตําบลหวยเขยง จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ  ให
แก ประชาชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  ไดแก คาวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ คาเครื่อดื่ม และอื่นๆ ตามที่ระบุในโครงการ  ตั้งจายจาก
เงินรายได  จํานวน 30,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  00250  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขม
แข็ง 00152 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ.2561-2565 หนา 86
 ขอ 83)
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดภายในตําบลหวยเขยง จํานวน 160,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด
ภายในตําบลหวยเขยง  เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คา
อุปกรณกีฬา  คาจัดเตรียมสถานที่  คาถวยรางวัล  และอื่นๆ ที่
ระบุตามโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  160,000
 บาท (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250
  งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 0252 แผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 95 ขอ 108)
 - ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และ พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542
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โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคม  และการขับ
เคลื่อนการจัดทําแผนสูการพัฒนาทองถิ่น  คาเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ  คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ที่ระบุใน
โครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 50,000 บาท (ปราก
ฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00152  งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็ง 00152 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 95 ขอ 110)  
  - ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
  และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการบริหารอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติการรวมและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนของ อปท. ระดับอําเภอ จังหวัด
กาญจนบุรี

จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุโครงการบริหารอํานวยการศูนยประสาน
การปฏิบัติการรวมของ อปท. ระดับอําเภอ ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 00250  แผนพัฒนาทองถิ่่นหาปี พ.ศ. 2561-2565
  หนา 96 ลําดับที่ 118) 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

สนับสนุนงบประมาณกิ่งกาชาดอําเภอทองผาภูมิ จํานวน 15,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทองผาภูมิ ในการชวย
เหลือสาธารณะกุศลแกประชาชนทั่วไป  และดําเนินการตาม
ภารกิจดานอื่นๆ ตั้งไว 15,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปราก
ฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน 00152 รหัสบัญชี 320300  แผนพัมนา
ทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 96 119)
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

สนับสนุนงบประมาณเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  ในการ
ชวยเหลือสาธารณะกุศลแกประชาชนทั่วไป  และดําเนินการตาม
ภารกิจดานอื่นๆ ตั้งไว 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปราก
ฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250  งานสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน 00152 รหัสบัญชี 320300  แผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 97 ขอ 122
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อนรักษศิลปะ จารีต ประเพณีฯ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอทองผาภูมิตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธี  อนุรักษศิลปะ จารีตประเพณีฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 10,000 บาท (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 00260  งานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รหัสบัญชี 00263 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
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อุดหนุนโครงการจัดงานวันผลไมและสืบสานประเพณีลานบาน ลาน
วัฒนธรรม

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอทองผาภูมิตามโครงการจัดงาน
วันผลไม และสืบสานประเพณีลานบาน ลานวัฒนธรรม  ตั้งจาย
จากเงินรายได  จํานวน 30,000 บาท (ปรากฎในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รหัสบัญชี 00263  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559)

อุดหนุนโครงการจัดงานสัปดาหสะพานขามแมน้ําแคว จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอทองผาภูมิตามโครงการจัดงาน
สัปดาหสะพานขามแมน้ําแคว  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 20,000 บาท (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 00260 งานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ รหัสบัญชี 00263  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการแขงขันกีฬา/สนับสนุนการแขงขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการแขงขันกีฬา เชน คาตอบแทน
กรรมการ  คาอาหาร เครื่องดื่ม คาถวยรางวัล คาอุปกรณ และ
วัสดุตางๆ ฯลฯตามที่ระบุในโครงการ ตั้งไว 50,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00260  งานกีฬาและนันทนาการ 00261 แผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 83 ลําดับที่ 74) 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
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โครงการแขงขันกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลหวยเขยง จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการแขงขันกีฬาของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลหวยเขยง  เชน คาจัดสถาน
ที่ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาถวยรางวัล และอื่นๆที่ระบุใน
โครงการ ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  100,000 บาท (ปราก
ฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261  งาน
ศาสนาและวัฒนธรรม  00263 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
. 2561-2565 หนา 83  ลําดับที่ 73)  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดกิจกรรมจัดการแขงขันกีฬา และนันทนาการเพื่อสง
เสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี

จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินโครงการจัดการแขงขัน
กีฬา และนันทนาการเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่
ดี จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 5,000 บาท 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ จํานวน 250,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาจางจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ตางๆ  เชน โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาาอยูหัวฯ  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี และพระบรม
วงศานุวงศ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 250,000
 บาท (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00260  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 00263
 รหัสบัญชี 320200 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565
 หนา 73 ลําดับที่ 45) 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559

คาใชจายจัดงานสืบสานงานประเพณี จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดงานสืบสานงานประเพณี เชน วัน
สงกรานต วันผูสูงอายุ  วันลอยกระทง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 100,000 บาท (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 00260  งานศาสนาและวัฒนธรรมทอง
ถิ่น 00263 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565 หนา 73
 ลําดับที่ 46)  
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเสนทางทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษตําบลหวยเขยง จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินโครงการเสนทางทองเที่ยวเชิง
อนุรักษตําบลหวยเขยง  ไดแก คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหาร  คาจัด
กิจกรรม  และอื่นๆ ตามที่ระบุในโครงการ ตั้งจายจากเงินราย
ได  (ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 00260  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 00264 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ
. 2561-2565  หนา 85 ขอ 82)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีปลูกตนไมตําบลหวยเขยง จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการประเพณีปลูกตนไมตําบลหวย
เขยง  เปนความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนตําบลหวย
เขยงกับโครงการขยายผลโครงการหลวงหวยเขยง ตั้งจายจากเงิน
รายได  จํานวน 10,000 บาท (ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร 00320  งานสงเสริมการเกษตร 00321  รหัส
บัญชี 320300 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565
 หนา 100 ลําดับที่ 120) 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559
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โครงการสรางแหลงอาหารสัตวปา (รักน้ํา รักปา รักแผนดิน รวมใจ
ถวายแมแหงแผนดิน)

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการสรางแหลงอาหารชางและสัตว
ปา (รักษปา รักษน้ํา) เปนความรวมมือระหวางองคการบริหาร
สวนตําบลหวยเขยง กับอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ  เพื่อสราง
แหลงอาหารสัตวปา คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหาร คาจัดเตรียม
สถานที่ ฯลฯ ตามที่ระบุในโครงการ  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 100,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานการเกษตร 00320
  งานอนุรักษปาไม 00321  แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ
. หนา 100 ลําดับที่ 121)
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,380,389 บาท

งบกลาง รวม 8,380,389 บาท
งบกลาง รวม 8,380,389 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 247,113 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 5
 ของเงินคาจางที่จายใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งจายจาก
เงินรายได  จํานวน 247,113  บาท  
 - ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533  เรื่องการจายเงินเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตรารอยละ 2 ของ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 10,000  บาท 
 - ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และ(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2558  

วันที่พิมพ : 17/6/2563  11:51:32 หนา : 61/64



เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,488,800 บาท

  - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุในตําบลหวย
เขยง ตั้งจายไว  5,488,800  บาท
    1) อายุ 60-69 ปี  จํานวน  449 รายละ  600
 บาท  จํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  จํานวน 3,232,800 บาท
    2) อายุ 70-79 ปี  จํานวน 194  รายละ  700
 บาท  จํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  จํานวน 1,629,600 บาท
    3) อายุ 80-89 ปี  จํานวน   54  รายละ  800
 บาท  จํานวน  12 เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  จํานวน  518,400  บาท
    4) อายุ 90 ปีขึ้นไป  จํานวน  9  รายละ  1,000
 บาท  จํานวน  12  เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  จํานวน  108,000  บาท  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ.2561
-2565  หนา 94  ลําดับที่ 107) 
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องการซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุด
หนุน

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพคนพิการ ในตําบลหวย
เขยง  จํานวน  200  ราย  รายละ  800 บาท  จํานวน  12
 เดือน  ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 1,920,000 บาท (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 94  ลําดับที่ 106) 
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องการซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุด
หนุน
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดสในตําบล
หวยเขยง  จํานวน  10 ราย  รายละ 500 บาท  จํานวน 12
 เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 60,000
 บาท  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี พ.ศ. 2561-2565  หนา 94
 ลําดับที่ 105)
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องการซักซอมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุด
หนุน

สํารองจาย จํานวน 279,704 บาท

 - เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน หรือกรณีที่ไมไดตั้งงบ
ประมาณรายจายไว  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน  ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยง  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 279,704 บาท 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560

รายจายตามขอผูกพัน

สนับสนุนการดําเนินระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 151,722 บาท

 - เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการดําเนินระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น และสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค  แกไขปญหาสุขภาพในพื้นที่  และการพัฒนานวัตกรรม
ใหม/โครงการนํารองในงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค  ตั้ง
จายจากเงินรายได  จํานวน 151,722 บาท (ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199  
ลงวันที่  10 พฤศจิกายน  2552) 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 223,050 บาท

- เงินสมทบกองทุนบําเหนจบํานายขาราชการสวนทองถิ่น (กบท
.) ตั้งไวว 223,050 บาท สําหรับจายเปนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นในอัตรารอยละ 1 ของราย
ไดประจําปีตามงบประมารรายรับทั่วไป  ไมรวมรายไดจาก
พันธบัตรรับบาลเงินกู  เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุน  ต่งจาย
จากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบกลาง  00410  งบ
กลาง  00411
 - ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560
  เรื่อง ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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