
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง

อําเภอ ทองผาภูมิ   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,951,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,751,890 บาท

งบบุคลากร รวม 8,458,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

 - เพื่อจายเงินคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนประจําตําแหนง
ของผูบริหารสวนตําบลหวยเขยง  แยกเปน
    1) นายกองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 20,400
 บาท  ตั้งไว  244,800  บาท
    2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 คน เดือน
ละ 11,220  บาท ตั้งไว 269,280 บาท  (ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)
    - ตามบัญชีแนบทาย  ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
ตอบแทนนายก อบต.,รองนายก อบต.,ประธานสภา อบต.,รอง
ประธานสภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.,เลขานุการนายก, และ
เลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554         
และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง
    1) นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  เดือนละ 1,750
 บาท  ตั้งไวี 21,000 บาท
    2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง จํานวน 2
 ทาน เดือนละ 880 บาท ตั้งไว 21120 บาท
    - ตามบัญชีแนบทาย  ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
ตอบแทนนายก อบต.,รองนายก อบต.,ประธานสภา อบต.,รอง
ประธานสภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.,เลขานุการนายก, และ
เลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลหวยเขยง
    1) นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  เดือนละ 1,750
 บาท  ตั้งไว 21,000 บาท
    2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  จํานวน 2
 ทาน  เดือนละ 880 บาท ตั้งไว  21,120 บาท
  - ตามบัญชีแนบทาย  ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
ตอบแทนนายก อบต.,รองนายก อบต.,ประธานสภา อบต.,รอง
ประธานสภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.,เลขานุการนายก, และ
เลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554         
และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหวยเขยง  เงินคาตอบแทนเดือนละ 7,200 บาท ตั้ง
ไว 86,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
  - ตามบัญชีแนบทาย  ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
ตอบแทนนายก อบต.,รองนายก อบต.,ประธานสภา อบต.,รอง
ประธานสภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.,เลขานุการนายก, และ
เลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554         
และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

วันที่พิมพ : 3/5/2564  13:33:19 หนา : 2/52



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) สมาชิกสภา อบต. จํานวน 14 คน  คนละ 7,200 บาท  ตั้ง
ไว 1,209,600 บาท
  - ตามบัญชีแนบทาย  ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
ตอบแทนนายก อบต.,รองนายก อบต.,ประธานสภา อบต.,รอง
ประธานสภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.,เลขานุการนายก, และ
เลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554         
และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหวยเขยง ตั้งไวี 86,400 บาท  ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 
  - ตามบัญชีแนบทาย  ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
ตอบแทนนายก อบต.,รองนายก อบต.,ประธานสภา อบต.,รอง
ประธานสภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.,เลขานุการนายก, และ
เลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2554         
และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,233,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,493,900 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลหวยเขยง  ตั้ง
จายไว 2,493,900 บาท
    1) ตําแหนง ปลัด อบต.              จํานวน 549,000 บาท
    2) ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด     จํานวน 369,480 บาท
    3) ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป    จํานวน 180,780 บาท
    4) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล    จํานวน 369,480 บาท
    5) ตําแหนง นักวิเคราะหฯ           จํานวน 199,200 บาท
    6) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน        จํานวน 194,640 บาท
    7) ตําแหนง นักวิชาการศึกษา       จํานวน 180,720 บาท
    8) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ     จํานวน 269,880 บาท
    9) ตําแหนง เจาพนักงานปองกันฯ  จํานวน 180,720 บาท
    (ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)

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 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,156,960 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจาง  ตั้งจายไว
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    1) คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 14
 อัตรา  ตั้งไว  2,508,960 บาท
        - ตําแหนง ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป    ตั้งไว  187,200
 บาท  
        - ตําแหนง ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล    ตั้งไว  243,000
 บาท
        - ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหฯ           ตั้งไว  244,560
 บาท
        - ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน        ตั้งไว  267,840
  บาท
        - ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา       ตั้งไว  193,920
  บาท
        - ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร    ตั้งไว 180,000
 บาท
        - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     ตั้งไว  140,400
  บาท
        - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ     ตั้งไว  112,800
  บาท
        - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ  ตั้งไว  183,960
  บาท
        - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ  ตั้ง
ไว  150,360  บาท
        - ตําแหนง พนักงานขับรถยนต           ตั้งไว  179,520
  บาท
        - ตําแหนง พนักงานขับรถยนต           ตั้งไว  153,600
  บาท
        - ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รถน้ํา)    ตั้ง
ไว  150,360  บาท
        - ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รถกระเชา)    ตั้ง
ไว  121,440  บาท
    2) คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  6 อัตรา ตั้ง
ไว 648,000 บาท
        - ตําแหนง แมบาน                        ตั้งไว  108,000
  บาท
        - ตําแหนง ยาม                            ตั้งไว  108,000
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  บาท
        - ตําแหนง คนงานทั่วไป  4 อัตรา      ตังไว   432,000
  บาท
        (ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 156,240 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเพื่มตางๆของพนักงานจาง  ตั้งจาย
ไว  156,240  บาท
      1) ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  5  อัตรา  ตั้ง
ไว 72,240  บาท
          - ตําแหนง พนักงานขับรถ
          - ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา  2  อัตรา
          - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
          - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
          (ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
        2) ตําแหนง  คนงานทั่วไป 6  อัตรา  ตั้งไว  84,000  บาท

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 216,000 บาท
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    - เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยกันดารใหแกพนักงานสวนตําบลหวย
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

วันที่พิมพ : 3/5/2564  13:33:19 หนา : 7/52



งบดําเนินงาน รวม 4,592,370 บาท
ค่าตอบแทน รวม 562,370 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 466,370 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการกําหนดประโยชนตอบแทน
อื่นกรณีพิเศษ ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ตั้ง
จายไว 416,370 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอีนมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการที่ อบต.แตงตั้งปฏิบัติ
ราชการ  ตั้งจายไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการจัดซื้อหรือจาง  ตามหนังสือที่ กค 0402.5
/ว156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน  20,000  บาท 
    (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจาก
เงินรายได  จํานวน 36,000 บาท  (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 40,000  บาท (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 2,843,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ ใชในการเผยแพรขอมูลขาว
สารของทางราชการ  ไดแก ปายประชาสัมพันธ คาวารสารหรือสิ่ง
พิมพตางๆ 
    - เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาเลม ทําปกหนังสือ ฯลฯ
    - เพื่อจายเปนคาจางเหมาโฆษณาเผยแพร  กระจายเสียงขาว
สารของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้งไว 40,000
 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120  ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเปรคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  มาปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่เกี่ยวของ เชน คาจางกําจัดสิ่งปฏิกูล  คาจางเหมาตัด
หญาสองขางทาง  คาจางเมาเดินระบบไฟฟา ฯลฯ ตามความจํา
เปนของ อบต.หวยเขยง ตั้งจายจากเงินราย
ได 100,000 บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางเหมาบริการรายเดือน/รายวัน จํานวน 864,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจางเหมาพนักงานจางชั่วคราว(รายเดือน) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  มาปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบ
หมาย  ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน  864,000  บาท (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120  ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ฝึกอบรมหรือสัมนา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งจายจากเงิน
รายได  จํานวน 100,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
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คารับวรสาร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเปนคาเผยแพรขาวสารของ อบต. และขาวสารที่เปน
ประโยชนแกประชาชน  ไดแก คาวรสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได  ตั้งไว 10,000 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว7120  ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

    คารับรองคณะบุคลตางๆ  ตั้งไว 5,000 บาท
    - เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงาน  มาทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ รวมทั้งเจา
หนาที่เกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินรายได  ตามหลักเกณฑหนังสือ
มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ซึ่ง
ตั้งงบประมาณไดไมเกิน 1% ของเงินรายไดจริงของปงบประมาณ
ที่ลวงมา 
     คารับรองการประชุมสภา อบต. ตั้งไว  10,000 บาท
    - เพื่อจายเปนคารับรองในการประชุมสภา อบต. คณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับรองในการประชุมสภา อบ
ต. หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน  ตั้งจายจากเงินรายได
    คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ตั้งไว 15,000 บาท
    - เพื่อจายเปนคารับรองในงานรัฐพิธีทางศาสนา/งานรัฐ
พิธี เชน คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม และคาใชจายที่เกี่ยวของ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว2381  ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่องเรื่องการตั้งงบประมาณและเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเบี้ยเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการอบรมศึกษาดูงาน จํานวน 650,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการศึกษาดูงานภานในประเทศ
ของฝายบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน พนักงาน/ลูกจาง และ
ประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตําบลหวยเขยง  ตั้ง
จายจากเงินรายได  ตั้งไว 650,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ป หนา 103  ขอที่ 125  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาเบี้ยงเลี้ยง คายานพาหนะ คาที่พัก และคาใช
จายอื่นๆที่จําเปนในการเดินทางฝึกอบรมหรือสัมนาของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 80,000 บาท   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2559 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2559
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คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 664,000 บาท

    - เพื่อจายคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น ตั้งไว 664,000  บาท
    1) คาใชจายประจําศูนยประสานงานการเลือกตั้งประจํา
องคการบริหารสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการเลือก
ตั้งประจําศูนยประสานงาน  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ฯลฯ
    2) คาใชจายประจําศูนยประสานการเลือกตั้ง คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ คาใชจายในการอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง ฯลฯ
    3) คาวัสดุ เชน คาพิมพบัตรเลือกตั้ง คาปายประกาศผล
คะแนน คาจัดทําคูมือระเบียบ คําสั่ง คาจัดหาหีบเลือกตั้ง  คาจัด
หาคูหาเลือกตั้ง ฯลฯ
    4) คาตอบแทนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คาจัดสถาน
ที่  คาพาหนะขนสิ่งของและอุปกรณการเลือกตั้ง คาไฟฟา คาตอบ
แทนวันอบรม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได

    
คาพวงมาลัย พวงมาลา และชอดอกไม จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย  พวงมาลา  และชออดอกไม  สํา
หรับวันสคัญตางๆ หรือวาระและโอกาสที่จําเปน  ตั้งจายจากเงิน
รายได ตั้งไว 5,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาซอมแซมสิ่งกอสรางในความรับผิดชอบ
ของ อบต.หวยเขยง
    - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ เชน เเครื่องถาย
เอกสาร รถยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได  ตั้งไว 300,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ป หนา 105  ขอที่ 129  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 775,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานัก
งาน เชน ตรายาง  กระดาษ แบบพิมพ และอื่นๆ ตามบัญชีจําแนก
งบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 70,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 104 ขอที่ 127 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อ หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชีสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณเครื่องใชตางๆในสํานัก
งาน เชน ไมกวาด วัสดุเคมีภัณฑทําความสะอาด ถังขยะ และ
อื่นๆ ตามบัญชีจําแนกงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้ง
ไว 30,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 104  ขอ
ที่ 127 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคา
ใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 120,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ ฯลฯ ตามบัญชีจําแนกงบประมาณ  ตั้งจายจากเงิน
รายได ตั้งไว 120,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 104 ขอที่ 127 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อ หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชีสอย คาวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันหลอลื่น  แกงหุงตม ฯลฯ สําหรับครุภัณฑยาน
พาหนะ เครื่องจักร และอื่นๆ ในภารกิจการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.หวยเขยง  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้ง
ไว 500,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 104 ขอที่ 127 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อ หลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชีสอย คาวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายคาจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร  อุปกรณเขียน
ปาย แผนซีดี ฯลฯ ตามบัญชีจําแนกงบประมาณ  เพื่อประชา
สัมพันธขาวสารของ อบต. หวยเขยง  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้ง
ไว 5,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 104 ขอ
ที่ 127 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อ หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชีสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน อุปกรณบันทึกขอ
มูล  ตลับหมึก เครื่องพิมพ  และอื่นๆ ตามบัญชีจําแนกงบ
ประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 50,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 104 ขอที่ 127 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อ หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชีสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 412,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 240,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชประจําอาคารที่มําการองคการ
บริหารสวนตําบลหวยเขยง  และคาไฟฟาสาธารณะที่อยูในความ
รับผิบชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งจายจากเงิน
รายได  จํานวน 240,000 บาท  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 48,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชประจําอาคารที่มําการองคการ
บริหารสวนตําบลหวยเขยง   ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 48,000 บาท  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท จํานวน 24,000 บาท

   - เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน  ที่ใชติดตอในราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 24,000 บาท  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาไปษณีย คาธนาณัติ คาโทรสาร หรือคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปน  ตั้งไว 50,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม คาจาง
เหมาเชื่อมระบบอินนเตอรเน็ต คาเชาโฮมเพจเว็บไซต และอื่นๆที่
จําเปน ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้งไว 50,000  บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 1,675,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,675,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 40,500 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิงระดับ
กลาง  นักพิงและที่นั่งเปนตาขาย เบาะบุฟองน้ํา  โครงเกาอี้เหล็ก
หนา ชุปโครเมียม  ปรับสูงต่ําดวยระบบไฮโดรลิค
 จํานวน 15 ตัว  ตัวละ 2,700 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้ง
ไว 40,500 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 3/2563)  หนา 13  ขอที่ 19 ตามระเบียบกระทรวง
การคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 24,200 บาท

     - เพื่อจายโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติด
ผนัง (ระบบ(Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู ขนาดการทําความ
เย็น ไมตําีกวา 12,000 บีทียู/ชั่วโมง คอมเพรสเซอรไดรับมาตรา
ฐานอุตสาหกรรม ประหยัดเบอร5 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป (ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563) หนา 13 ขอที่ 18 ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้ีอจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 86,000 บาท

      - เพื่อจายโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ไมนอย
กวา  24,000 บีทียู แบบแขวน (ระบบInverter)  
จํานวน 2 เครื่อง  ขนาดการทําความเย็น ไมตําีกวา 24,000 บีที
ยู/ชัวโมง คอมเพรสเซอรไดรับมาตราฐานอุตสาหกรรม ประหยัด
เบอร5  ตั้งจายไว  86,800 บาท  เกณฑราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (ฉบับ เพิ่มเติม ครั้ง
ที่3/2563) หนา 13 ขอที่ 16 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วา
ดวยการจัดซื้ีอจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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โครงการจัดซื้อตูเก็บแฟม 40 ชอง จํานวน 13,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟม 40 ชอง  ผลิตจาก
เหล็กคุณภาพมาตรฐาน เคลือบผิวกันสนิม  ตูละ 6,500
  บาท จํานวน 2 ตู  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 13,000
  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 105 ขอที่ 107
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนผสม จํานวน 27,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนผสม 4 ฟุต พรอมชั้นวาง
เอกสารแผนเหล็กปรับความสูงได  ผลิตจากเหล็กคุณภาพ
มาตรฐาน เคลือบผิวกันสนิม  ตูละ 9,000  บาท  จํานวน 3 ตู  ตั้ง
จายจากเงินรายได ตั้งไว 27,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ป หนา 105 ขอที่ 107 ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถยนตนั่งสวนกลาง จํานวน 854,000 บาท

    - เพื่อจายโครงการจัดซื้อรถยนตนั่งสวนกลาง แบบดับ
เบิ้ลแค็บ  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซี
ซี  ขับเคลื่อน 2 ลอ ตั้งจายจาเงินรายได  ตั้ง
ไว 854,000 บาท ตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑป 2562 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563)  หนา 14  ขอที่ 21  เบิกตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
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โครงการจัดซื้อรถยนตสวนกลาง แบบธรรมดา จํานวน 575,000 บาท

     - เพื่อจายโครงการจัดซื้อรถยนตนั่งสวนกลาง แบบ
ธรรมดา  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซี
ซี  ขับเคลื่อน 2 ลอ ตั้งจายจาเงินรายได  ตั้ง
ไว 575,000 บาท  ตามเกณมาตรฐานครุภัณฑ ป 2562 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563)  หนา 14  ขอที่ 21  เบิกตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 51,000 บาท

     - เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร PC หนวยประมา
วลผล 4 core RAM 4 GB  SATA 1 TB พรอมจอ
ขนาด 19 นิ้ว   จํานวน 3 เครื่อง ตั้งจายจากเงินรายได ตั้ง
ไว 51,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3/2563)  หนา 14  ขอที่ 20 กําหนดเกณฑราคากลางและคูณ
ลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณแระรบบคอมพิวเตอร พ.ศ
. 2563 เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้ีอ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 5,200 บาท

     - เพื่อจายโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ขาวดํา ความ
ละเอียดไมนอยกวา 600x600 dpi ความเร็ว 18 หนา/นาที มีชอง
เสียบ USB ใชกับกระดาษ A4  จํานวน 2 เครื่อง  ตั้งจายจากเงิน
รายได  ตั้งไว 5,200 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 103 ขอที่ 128 กําหนดเกณฑราคากลางและคูณ
ลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณแระรบบคอมพิวเตอร พ.ศ
. 2563  เบิกจายระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้ีอจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่พิมพ : 3/5/2564  13:33:19 หนา : 18/52



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

คาจางเหมาที่ปรึกษาหรือจางสถาบันศึกษาเพื่อสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน

จํานวน 25,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจางสถาบันการศึกษา วิจัย ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้ง
ไว 25,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 124 ขอ
ที่ 123 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้ีอจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานบริหารงานคลัง รวม 2,850,910 บาท
งบบุคลากร รวม 2,413,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,413,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,055,400 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลหวยเขยง  ตั้ง
ไว  1,055,400  บาท
    1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง          ตั้งไว  402,720
 บาท
    2) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี      ตั้งไว  180,720
  บาท
    3) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได    ตั้งไว  291,240
  บาท
    4) ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ              ตั้งไว  180,720
  บาท
    (ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยกองคลัง  ตาม
กฏหมายวาเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ตามประกาศ ก.อบต
. เดือนละ 3,500 บาท  ตั้งไว 42,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได  (ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 512,400 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจางประจํา  จํานวน 2 อัตรา  ตั้งไว 512,400
  บาท
        1) ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี        ตั้ง
ไว  275,760  บาท
        2) ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได            ตั้ง
ไว  236,640  บาท
         (ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 623,640 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามกรอบอัตรา
กําลัง  ตั้งจายไว 623,640 บาท
        1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา  ตั้งจายไว 515,640  บาท
            - ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี         ตั้ง
ไว  202,560  บาท
            - ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการพัสดุ                   ตั้ง
ไว  195,720  บาท
            - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได       ตั้ง
ไว  117,360  บาท
         2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  1
  อัตรา ตั้งไว  108,000 บาท
            - ตําแหนง คนงานทั่วไป   จํานวน 1 อัตรา       ตั้ง
ไว  108,000  บาท  
        (ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเพิมตางๆของพนักงานจาง  ตั้งจาย
ไว 36,000  บาท   
    1) ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
    2) ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป 
     (ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
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เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 144,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยกันดารใหแกพนักงานสวนตําบลหวย
เขยง  และลูกจางประจํา  ขององคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยง  ตั้งไว 144,000 บาท
    1) ตําแหนง ผูอํานวยการคลัง                ตั้งไว  24,000
  บาท
    2) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี       ตั้งไว  24,000
  บาท
    3) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได     ตั้งไว  24,000
  บาท
    4) ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ               ตั้งไว  24,000
  บาท
    5) ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี   ตั้งไว  24,000  บาท
    6) ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได       ตั้งไว  24,000  บาท
     (ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)

งบดําเนินงาน รวม 428,470 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,470 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 168,470 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการกําหนดประโยชนตอบแทน
อื่นกรณีพิเศษ ใหแกพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง ตั้งจายไว 168,470 บาท  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอีนมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 10,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 40,000 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2541 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 70,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ฝึกอบรมหรือสัมนา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งจายจากเงิน
รายได  จํานวน 70,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อเปนคาเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมนา ไดแก คาที่
พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนใน
การเดินทางของพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 70,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2559 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานัก
งาน เชน ตรายาง  กระดาษ แบบพิมพ และอื่นๆ ตามบัญชีจําแนก
งบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 40,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 104 ขอที่ 127 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อ หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชีสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน อุปกรณบันทึกขอ
มูล  ตลับหมึก เครื่องพิมพ  และอื่นๆ ตามบัญชีจําแนกงบ
ประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 30,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 104 ขอที่ 127 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อ หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชีสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนผสม จํานวน 9,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนผสม  4 ฟุต  พรอมชั้นวาง
ของปรับระดับได ชั้นวางเอกสารแผนเหล็กปรับความสูงได  ผลิต
จากเหล็กคุณภาพมาตรฐาน เคลือบผิวกันสนิม  จํานวน 1 ตูตั้ง
จายจากเงินรายได ตั้งไว 9,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 105 ขอที่ 107 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ 7 วัน อันตรายชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

     -เพื่อจายเปนคาใชจายจุดตรวตรวม/ดานตรวจตําบลหวย
เขยง ตามโครงการ 7 วันอันตรายในชวงเทศกาลปใหม และ
เทศกาลสงกรานต ในการลดอุบัติเหตุบนทองถนนในเขตตําบล
หวยเขยง เปนคาตอบแทนผูอยูเวร คาปาย คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 50,000 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 95 ขอที่ 113  ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การดําเนินการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล พ.ศ.2562

โครงการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาโครงการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน  จายเปนคาเบี้ยงเลี้ยงผูปฏิบัติงาน ฯลฯ ตาม
ระบุในโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้ง
ไว 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 95  ขอ
ที่ 112 ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกอง๕ ืกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายคาโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ  เชน คาวิทยากร คาอาหาร  คาอุปกรณ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ
 ที่ระบุีในโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้ง
ไว 50,000 บาท  ปราากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (เปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563) หนา 4 ขอที่ 10  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายคาโครงการศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน  คาเบี้ย
เลี้ยง คาอาหาร ในการปฏิบัติงานของ อพปร. ตั้งจายจากเงินราย
ได  ตั้งไว 50,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 95  ขอที่ 115 ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

โครงการอบรมดับไฟปาตําบลหวยเขยง จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายคาโครงการอบรมดับไฟฟาตําบลหวยเขยง  เชน คา
วิทยากร คาอาหาร  คาอุปกรณ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่ระบุีใน
โครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 100,000 บาท  ปราากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 95 ขอที่ 114  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายคาโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน เชน คาวิทยากร คาอาหาร  คาอุปกรณ และวัสดุ
อื่นๆ ฯลฯ ที่ระบุีในโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้ง
ไว 100,000 บาท  ปราากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 96 ขอที่ 116  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2557

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 13,396,795 บาท

งบบุคลากร รวม 2,118,768 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,118,768 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,494,288 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 5 อัตรา ตั้งไว 1,494,288 บาท  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ตาม พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะแกครูผูดูแลเด็ก 5 อัตรา  เดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  ตั้งไว 210,000 บาท  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตาม พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 282,480 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งจายไว 282,480
 บาท
    1) คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผู
ดูแลเด็กเล็ก  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งไว 174,480 บาท
    2) คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงผูดูแลเเด็ก
  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งไว 108,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางทั่ว
ไป  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก ตั้งไว 12,000 บาท ตาม พรบ. เงิน
เดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 120,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยกันดารแกครูผูดูเด็ก จํานวน 5 อัตรา ตั้ง
ไว 120,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 4,257,027 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,360 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,360 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการกําหนดประโยชนตอบแทน
อื่นกรณีพิเศษ ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ตั้ง
จายไว 144,360 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอีนมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ฝึกอบรมหรือสัมนา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งจายจากเงิน
รายได  จํานวน 30,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยงเลี้ยง คายานพาหนะ คาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปนในการเดินทางฝึกอบรมหรือสัมนาของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 30,000 บาท   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2559 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 360,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาซอมแซมสิ่งกอสรางในความรับผิดชอบ
ของ ศพด. จํานวน 3 แหง ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 300,000
 บาท
    - เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ เชน เครื่องเลน
กลางแจง โตะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้ง
ไว 60,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 105
  ขอที่ 129  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการบริหาร
พัสดุ และการจัดจางภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ค่าวัสดุ รวม 3,644,667 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานัก
งาน เชน ตรายาง  กระดาษ แบบพิมพ และอื่นๆ ตามบัญชีจําแนก
งบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 30,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 104 ขอที่ 127 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อ หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชีสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณเครื่องใชตางๆ ของ ศพด
. จํานวน 3 แหง เชน ไมกวาด วัสดุเคมีภัณฑทําความสะอาด ถัง
ขยะ และอื่นๆ ตามบัญชีจําแนกงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินราย
ได ตั้งไว 50,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 104  ขอที่ 127 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท. 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561  เรื่อง หลัก
เกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,059,967 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)  ตั้งจาย
ไว 3,059,967 บาท
    1) คาอาหารเสริม (นม) จัดสรรใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3
 แหง  นักเรียน  จํานวน  103  คน ในอัตราคนละ 7.82
 บาท  จํานวน 260 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภท
กําหนดวัตถุประสงค ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 75
 ขอที่ 51
    2) คาอาหารเสริม (นม) จัดสรรใหโรงเรียนสังกัด สพฐ
. จํานวน 8 แหง นักเรียน จํานวน 1,402 คน  ในอัตราคน
ละ 7.82 บาท  จํานวน 260 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ประเภทกําหนดวัตถุประสงค ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5
 ป หนา 75 ขอที่ 52  
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0816.2/ว4110 เรื่องซัก
ซอมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 504,700 บาท

     - เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 แหง  ตั้งไว 504,700 บาท
    1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะเดื่อ  จํานวน 34 คน ในอัตรา
มื้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน 
    2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปากลําปล็อก จํานวน 35 คน ใน
อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 245 วัน 
    3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนไรปา จํานวน 34 คน ในอัตรามื้อ
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ประเภทกําหนดวัตถุประสงค 
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว4110
 เรื่อง ซักซอมแนวทางทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 48,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 40,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 แหง   ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 40,000 บาท  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 แหง  ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน 8,000 บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งบเงินอุดหนุน รวม 7,021,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 7,021,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 8 แหง จํานวน 5,581,000 บาท

    - เพื่ออุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งแต
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปที่ 1-6  จํานวน 8 แหง  ตั้ง
ไว 5,581,000 บาท
    1) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบานทา
มะเดื่อ จํานวน 112 คน  อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน ตั้งไว 448,000 บาท
    2) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบานปากลํา
ปล็อก จํานวน 188 คน  อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน ตั้งไว 725,000 บาท 
    3) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบานหวย
เขยง จํานวน 77 คน  อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้ง
ไว 308,000 บาท
    4)  คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบาน
ประจําไม  จํานวน 147 คน  อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน ตั้งไว 588,000 บาท
    5) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบานไร
ปา จํานวน 154 คน  อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งไว 
616,000 บาท
    6) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนบาน
ไร จํานวน 282 คน  อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้ง
ไว 1,128,000 บาท
    7) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนคุรุ
สภา จํานวน 208 คน  อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตั้ง
ไว 832,000 บาท
    8) คาอาหารกลางวันจัดสรรใหแกนักเรียนโรงเรียนสมาคม
ปาไมฯ จํานวน 234 คน  อัตรามื้อละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน ตั้งไว 936,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภท
กําหนดวัตถุปรงสงค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 3028 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคฏรปกครองสวนทอง
ถิ่น

วันที่พิมพ : 3/5/2564  13:33:19 หนา : 32/52



อุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อการศึกษา จํานวน 8 แหง จํานวน 1,440,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 8 โรงเรียน  แหงละ 180,000 บาท  ตั้ง
ไว 1,440,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 83  ขอที่ 75  ตามระเบียบมหาดไทย  วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 291,490 บาท
งบดําเนินงาน รวม 291,490 บาท

ค่าใช้สอย รวม 291,490 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
อุปกรณ,เครื่องแบบนักเรียน)

จํานวน 116,390 บาท

    - เพื่อจัดสรรใหสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ป) ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 3 แหง ตั้งไว 116,390 บาท
    1) คาหนังสือ อัตราคน 200 บาท/ป  นักเรียน 3
 แหง จํานวน 103 คน ตั้งไว 20,600 บาท
    2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  นักเรียน 3
 แหง  จํานวน 103 คน ตัีีงไว 20,600 บาท
    3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป นักเรียน 3
 แหง  จํานวน 103 คน ตั้งไว 30,900 บาท
    4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป  นัก
เรียน 3 แหง  จํานวน 103 คน  ตั้งไว 44,290 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816.2
/ว4110 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษาขององ๕ ืกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ 2564
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) จํานวน 175,100 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง จํานวนนักเรียน 103 คน ราย
ละ 1,700 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ตั้ง
ไว 175,100 บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0816.2/ว4110 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 890,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายการควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาโครงการติดตอนําโดยแมลง จายเปนคา
แรง  คาน้ํามัน  สําหรับฉีดพนสารเคมี และอื่นๆ ที่ระบุใน
โครงการ  ตั้งไว 50,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 92  ขอที่ 101 ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 500,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาโครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลืีอด
ออก ไดแก คาทรายอะเบท  คาจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงลาย คา
น้ํามันเชื้อเพลิงและคาจางฉีดพนหมอกควัน และอื่นๆที่ระบุใน
โครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 500,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัมนาทองถิ่น 5 ป หนา 91 ขอที่ 98 ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่6) พ.ศ.2552
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 180,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระราชปณิธานศาสตรจารย พลเองหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภร
วลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี  ไดแก คาสํารวจ  คาจัดซื้ีอวัคซีนและอุปกรณฉีด
วัคซีน และอื่นๆตามที่ระบุในโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้ง
ไว 180,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 92  ขอ
ที่ 102  ตามหนังสือกรมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท 0810.5/ว
1082 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระราชปณิธานศาสตรจารย พลเองหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภร
วลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี  

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการตามแนวทางพระราชดําริดานสาธรณสุข จํานวน 160,000 บาท

       - เพื่ออุดหนุนโครงการตามแทนทางพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  หมูบานละ 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ตั้งไว 160,000 บาท ปรากฏในแแผนสาธารณสุข  แผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 92 ขอที่ 104 ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่ 5 กรกฏา
คม 2561  เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณ
สุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 3/5/2564  13:33:19 หนา : 35/52



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,675,420 บาท

งบบุคลากร รวม 1,050,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,050,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 555,240 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานสวนทองถิ่น  ขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งจายไว  555,240 บาท
     1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง            ตั้งไว  393,600
  บาท
     2) ตําแหนง นายชางโยธา                     ตั้งไว  161,640
  บาท
    (ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ตาม
กฏหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  ตามประกาศ ก
. อบต.  เดือนละ 3,500 บาท  ตั้งไว 42,000 บาท   (ตามหนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 364,680 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา  ตั้ง
ไว  364,680  บาท  
    1) ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา            ตั้งไว  148,680
  บาท
    2) ตําแหนง คนงานทั่วไป  2 อัตรา        ตั้งไว  216,000
  บาท
    (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 40,500 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งจาย
ไว  40,500 บาท  
      1) ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา        ตั้งไว  16,500  บาท
      2) ตําแหนง คนงานทั่วไป 2 อัตรา     ตั้งไว  24,000  บาท
      (ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
    

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 48,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินเบี้ยกันดาร  ใหแก  พนักงานสวนตําบลหวย
เขยง  ตั้งจายไว  48,000 บาท
        1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง        ตั้งไว  24,000
  บาท
        2) ตําแหนง นายชางโยธา                 ตั้งไว  24,000
  บาท
        (ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กําหนดสํานักงาน
พื้นที่พิเศษ  ประจําปงบประมาณ 2562)

งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการกําหนดประโยชนตอบแทน
อื่นกรณีพิเศษ ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ตั้ง
จายไว 45,000 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอีนมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการแฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ ใหแกพนักงานสวตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงิน
รายได จํานวน  10,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  ตั้งจาย
จากเงินรายได  จํานวน 36,000 บาท  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 (แกไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 14,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2541 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ฝึกอบรมหรือสัมนา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ตั้งจายจากเงิน
รายได  จํานวน 60,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาเบี้ยงเลี้ยง คายานพาหนะ คาที่พัก และคาใช
จายอื่นๆที่จําเปนในการเดินทางฝึกอบรมหรือสัมนาของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 60,000 บาท   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2559 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานัก
งาน เชน ตรายาง  กระดาษ แบบพิมพ และอื่นๆ ตามบัญชีจําแนก
งบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 30,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 104 ขอที่ 127 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อ หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชีสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและอุปกรณวิทยุ เชน สาย
ไฟ หลอดไฟ ฯลฯ ในการบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสํานัก
งาน และไฟฟาสาธารณะในตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้ง
ไว 100,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 102  ขอที่ 127 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุกอสราง จํานวน 250,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ตะปู ทอน้ํา ปูน
ซีเมนต เหล็กเสน อุปกรณประปาตางๆฯลฯ ในการบํารุงรักษา
ซอมแซมอาคารสํานักงานในความรับผิดชอบของ อบต.หวย
เขยง ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้งไว 250,000 บาท  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 102  ขอที่ 127 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน อุปกรณบันทึกขอ
มูล  ตลับหมึก เครื่องพิมพ  และอื่นๆ ตามบัญชีจําแนกงบ
ประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 10,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 104 ขอที่ 127 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อ หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชีสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ ตามบัญชีจําแนกงบ
ประมาณ  ที่ใชในงานดานการชาง  ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้ง
ไว 5,000 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 102  ขอ
ที่ 127 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย คา
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม 7 ขั้น สามารถพับได ตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม จํานวน 1 อัน  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้ง
ไว 5,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทาง “จังหวัดสะอาด” จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตามแนวทาง จังหวัดสะอาด ไดแก คาเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดสถานที่ และอื่นๆ ตามที่ระบุในโครงการ  ตั้งจาย
จากเงินรายได จํานวน 50,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 97 ขอที่ 117 ตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
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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

    - เพื่อจายเปนคาโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ใหแก
ประชาชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดแก คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องดื่ม และอื่นๆ ตามที่ระบุใน
โครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 30,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 84 ขอที่ 83  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่ม
เติมถัง ฉบับที่2 พ.ศ. 2561 

โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดภายในตําบลหวยเขยง จํานวน 160,000 บาท

     - เพื่อจายคาโครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดภายใน
ตําบลหวยเขยง (หวยเขยงคัพ)  เชน คาตอบแทนคณะ
กรรมการ คาอุปกรณกีฬา  คาจัดสถานที่ และวัสดุอื่นๆ  ที่ระบุีใน
โครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 160,000 บาท  ปราากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 93 ขอที่ 108  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายในการจัดงาน การจัดแขง
ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการจัดเวทีประชาคม จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายคาโครงการจัดเวทีประชาคม และการขับเคลื่อนการจัด
ทําแผนสูการพัฒนาทองถิ่น  เชน คาปายประชาสัมพันธ คา
อาหาร  คาอุปกรณ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่ระบุีในโครงการ  ตั้ง
จายจากเงินรายได ตั้งไว 50,000 บาท  ปราากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ป หนา 93 ขอที่ 110  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการบริหารอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติการรวมและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนของ อปท. ระดับอําเภอ จังหวัด
กาญจนบุรี

จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการบริหารอํานวยการศูนย
ประสานการปฏิบัติการรวม  และอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนขององคการบริหารสวนทองถิ่น  ระดับอําเภอทองผา
ภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 96  ขอที่ 118  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พพ.ศ. 2559

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

สนับสนุนงบประมาณกิ่งกาชาดอําเภอทองผาภูมิ จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุีนกิ่งกาชาดอําเภอทองผาภูมิ  ในการ
ชวยเหลือสาธารณกุศลแกประชาชนทั่วไป และดําเนินการตาม
ภารกิจดานอื่นๆ ตั้งไว 15,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององคกก
รปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

สนับสนุนงบประมาณเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุีนเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  ใน
การชวยเหลือสาธารณกุศลแกประชาชนทั่วไป และดําเนินการ
ตามภารกิจดานอื่นๆ ตั้งไว 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินอุดหนุนขององค
กกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 35,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อนรักษศิลปะ จารีต ประเพณีฯ จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอทองผาภูมิตามโครงการจัด
งานรัฐพิธี และงานพิธีวันสําคัญตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได ตั้ง
ไว 15,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 125  ขอ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโครงการจัดงานวันผลไมและสืบสานประเพณีลานบาน ลาน
วัฒนธรรม

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันผลไม และสืบ
สานประเพณีลานบาน ลานวัฒนธรรม  ตั้งไว 20,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

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

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการแขงขันกีฬา/สนับสนุนการแขงขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจายคาสนับสนุนการแขงขันกีฬา เชน คาตอบแทนคณะ
กรรมการ  คาถวยรางวัล  คาอุปกรณ และวัสดุอื่นๆ ที่ระบุีใน
โครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไว 50,000 บาท  ปราากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 81 ขอที่ 74  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การแขงขัน
กีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขันขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการแขงขันกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลหวยเขยง จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายคาโครงการแขงขันกีฬาของเด็ก และเยาวชนตําบล
หวยเขยง (กีฬาเครือขายนักเรียน) เชน  คาตอบแทนคณะ
กรรมการ  คาอุปกรณกีฬา คาจัดสถานที่ คาถวยรางวัล และ อื่นๆ
ที่ระบุีในโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได ตั้ง
ไว 100,000 บาท  ปราากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 81 ขอที่ 73  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การแขงขันกีฬาและสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ จํานวน 250,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจางจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ตางๆ เเชน โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี และพระบรมวงศา
นุวงศ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้งไว 250,000 บาท  ปรากฏ
ในแผนงานพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 73 ขอที่ 45  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน และการจัดแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาใชจายจัดงานสืบสานงานประเพณี จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาจางจัดงานสืบสานงานประเพณี เชน วัน
สงกรานต วันลอยกระทง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้ง
ไว 100,000 บาท  ปรากฏในแผนงานพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 73 ขอที่ 46  ตามระเบียบกระทรวงมหาาดไทย  วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน และการจัดแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,887,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,887,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,887,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสราง (ระบบประปา) ติดตั้งหอแชมเปญ (ชุมชนวังน้ํา
เขียว) หมูที่ 7

จํานวน 500,000 บาท

    - เพื่อจายคาโครงการกอสราง (ระบบประปา)ติดตั้งหอ
แชมเปญ (ชุมชนวังน้ําเขียว) หมูที่ 7 ปริมาณงาน ขนาดความ
จุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร  (ชุมชนวังน้ําเขียว) พรอมปายประชา
สัมพันธโครงการ  รวมตั้งจายไว 500,000 บาท (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  หนาที่ 68 ขอที่ 41) เบิกจายตาม
ระเบียบกระทรวงการลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พพ.ศ
. 2560

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยไผสีทอง หมูที่ 1 จํานวน 97,000 บาท

    - เพื่อจายโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยไผสีทอง หมู
ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 30 เมตร  พื้นผิว
จราจร 120 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ (ตามแบบเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย)  รวมตั้งจายไว 97,000 บาท (แผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ป พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 58 ขอ2 ) เบิกจายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยรุงฟา หมูที่ 1 จํานวน 403,000 บาท

 - เพื่อจายโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยรุงฟา หมูที่ 1 ปริมาณ
งาน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร  พื้นผิว
จราจร 500 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ (ตามแบบเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย)  รวมตั้งจายไว 403,000 บาท (แผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ป พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 58 ขอ 3 ) เบิกจายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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โครงการกอสรางแทงค(ถัง)กักเก็บน้ํา คสล. พรอมทอเมนตระบบจาย
น้ําประปา หมูที่ 8

จํานวน 500,000 บาท

    - เพื่อจายโครงการกอสรางแทงค (ถัง) กักเก็บน้ํา คสล. พรอม
ทอเมนตระบบจายประปา  หมูที่ 8 ปริมามาณงาน  ถังเก็บ
น้ํา ขนาดจุ 50 ลูกบาศกเมตร พรอมทอเมนตระบบจายน้ํา
ประปา)  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  รวมตั้งจาย
ไว 500,000 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (ฉบับเปลี่ยน
แปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หนาที่ 9 ขอที่ 5)  เบิกจายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โครงการซอมแซมถนน(ลูกรัง)เขาพื้นที่ทํากินหวยพลู  หมูที่ 2 จํานวน 1,000,000 บาท

 - เพื่อจายโครงการซอมแซมถนน (ลูกรัง) เขาพื้นที่ทํากินหวย
พลู หมูที่ 2 ปริมาณงาน ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 3,700 เมตร  พื้นผิวจราจร 14,800 ตาราง
เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  รวมตั้งจาย
ไว 1,000,000 บาท (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป พ.ศ
.2561-2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 หนาที่ 8  ขอ 1) เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โครงการเทลาน คสล. หนาศาลาอเนกประสงค หมูที่ 6 จํานวน 487,000 บาท

 - เพื่อจายโครงการเทลาน คศล.หนาศาลาอเนกประสงค หมู
ที่ 6  ปริมาณงาน ขนาดกวาง 19 เมตร ยาว 37 เมตร  พื้นผิว
จราจร 703 ตารางเมตร  รวมตั้งจายไว 487,000 บาท (แผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ป พ.ศ.2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติม ครั้ง
ที่3/2563) หนาที่ 58 ขอ2) เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
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โครงการเปลี่ยน(ปรับปรุง)ทอเมนตประปาหมูบาน  หมูที่ 3 จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจายโครงการเปลี่ยน(ปรับปรุง)ทอเมนตประปาหมูบาน  หมู
ที่ 3  ปริมาณงาน เชื่อมตอภายในหมูบาน โดยใชทอ
เหล็ก ขนาด 2 นิ้ว (พรอมทอจายน้ํา เสนผาศูนย
กลาง 1/2 นิ้ว) ระยะรวม 960 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ  รวมตั้งจายไว 500,000 บาท (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป พ.ศ.2561-2565  หนาที่ 58 ขอ2 ) เบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ รับรองแบบหรือจางเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 400,000 บาท

     - เพื่อจายเปนคาออกแบบ รับรองแบบหรือจางเอกชน จําทํา
รูปรายการโครงการกอสราง ขององคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยง ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้งไว 400,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 128  ขอที่ 129 เบิกจายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท

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

โครงการประเพณีปลูกตนไมตําบลหวยเขยง จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจายคาโครงการประเพณีปลูกตนไมตําบลหวย
เขยง  เปนความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
โครงการขยายผลโครงการหลวงตําบลหวยเขยง  เชน  คา
อาหาร  คาอุปกรณ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่ระบุีในโครงการ  ตั้ง
จายจากเงินรายได ตั้งไว 10,000 บาท  ปราากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ป หนา 98 ขอที่ 120  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ.2552

โครงการสรางแหลงอาหารสัตวปา (รักน้ํา รักปา รักแผนดิน รวมใจ
ถวายแมแหงแผนดิน)

จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจายคาโครงการสรางแหลงอาหารสัตวปา  เปนความรวม
มือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับอุทยานแหงชาติทองผา
ภูมิ เพื่อสรางแหลงอาหารสัตวปา เชน  คาอาหาร  คาอุปกรณ คา
จัดสถานที่  และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่ระบุีในโครงการ  ตั้งจายจากเงิน
รายได ตั้งไว 100,000 บาท  ปราากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ป หนา 98 ขอที่ 121  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ
.2552
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,812,495 บาท

งบกลาง รวม 8,812,495 บาท
งบกลาง รวม 8,812,495 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอย
ละ 5 ของเงินคาจางที่จายใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งจาย
จากเงินรายได  จํานวน 300,000 บาท  ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2553 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตรารอย
ละ 2 ของเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ตั้งไว 10,000 บาท  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2553 และ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2558

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,846,400 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อยังชีพผูสูงอายุตําบลหวย
เขยง  ตั้งจายไว 5,846,400 บาท
    1) อายุ 60-69 ป  จํานวน 485 รายละ  600 บาท จํานวน  12
 เดือน  เปนเงิน  3,492,000  บาท
    2) อายุ 70-79 ป  จํานวน 200 รายละ  700 บาท  จํานวน 12
 เดือน  เปนเงิน  1,680,000 บาท
    3) อายุ 80-89 ป  จํานวน 54  รายละ 800
  บาท   จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  518,400  บาท
    4) อายุ 90 ปขึ้นไป จํานวน 13 รายละ 1,000
 บาท  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 156,000  บาท  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป หนา 94
  ลําดับที่ 107
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,776,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพคนพิการตําบลหวย
เขยง ตั้งไว 1,776,000  บาท
    1) ผูพิการ อายุตําีกวา 18 ป จํานวน  20  รายละ  1,000
 บาท  จํานวน  12 เดือน  เปนเงิน 240,000 บาท
    2) ผูพิการ อายุมากกวา 18 ป  จํานวน  160  รายละ  800
  บาท  จํานวน  12 เดือน  เปนเงิน  1,536,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเีีอการยังชีพผูปวยเอดสในตําบล
หวยเขยง จํานวน 10 ราย ราย
ละ 500 บาท  จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้ง
ไว 60,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทีองถิ่น 5 ป หนา 94  ขอ
ที่ 105  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

สํารองจาย จํานวน 445,323 บาท

    - เพื่อจายเพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป  เพื่อใชจายกรณี
ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น เชน น้ําปาไหล
หลาก  วาตภัย ภัยแลง  ภัยหนาว ฯลฯ เพื่อบรรเทาความเดือด
รอนของประชาชนสวนรวม  ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้ง
ไว 445,323 บาท 

รายจายตามขอผูกพัน

สนับสนุนการดําเนินระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 151,722 บาท

    - เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการดําเนินระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น  และสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค  แกไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่  และพัฒนานวัตกรรม
ใหม/โครงการนํารองในงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค  ตั้ง
จายจากเงินรายได  ตั้งไว 151,722 บาท  ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถน ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2552
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 223,050 บาท

    - เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท) ตั้งไว  223,050  บาท  สําหรับจายเปนเงินสมทบกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นในอัตรารอยละ 1 ของ
รายไดประจะปตามงบประมาณรายรับทั่วไป  ไมรวมรายไดจาก
พันธบัตรรัฐบาลเงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุน ตั้งจายจาก
เงินรายได  ตามหนังสือสํานักงานกอทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ ว34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
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