
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว

อําเภอ ภูกามยาว   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,389,780 บาท

งบบุคลากร รวม 12,200,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,780,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานน 1 อัตรา เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 11,220 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 
เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ 
มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบิกษา
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 880 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 
เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ 
มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบิกษา
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 880 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 
เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ 
มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบิกษา

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ 
มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบิกษา

วันที่พิมพ : 24/9/2562  13:19:13 หนา : 3/91



เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,096,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 35 อัตรา (ตั้งจายจากเงินรายได) ดังนี้
     1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
     2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
     3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 32 อัตรา ๆ  
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,764,800 บาท
     4. เลขานุการสภาภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
     เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุดที่ 
มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบิกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,420,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,500,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 17 อัตรา (ตั้งจายจากเงินรายได)
     สํานักปลัด 11 อัตรา ประกอบดวย
     1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     3. หัวหนาสํานักปลัด
     4. นิติกร
     5. นักทรัพยากรบุคคล
     6. นักวิชาการศึกษา
     7. นักจัดการงานทั่วไป
     8. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
     9. นักพัฒนาชุมชน
     10. เจาพนักงานสาธารณสุข
     11. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     กองคลัง 6 อัตรา ประกอบดวย
     1. ผูอํานวยการกองคลัง
     2. นักวิชาการเงินและบัญชี
     3. นักวิชาการพัสดุ
     4. นักวิชาการจัดเก็บรายได
     5. นักวิชาการคลัง
     6. เจาพนักงานธุรการ
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
     หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 138,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ดังนี้
     1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบลระดับกลาง
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน 84,000
     2) เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.) 
ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน รวม 54,000 บาท
     (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
     - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน
     - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - ประกาศ อ.ก.พ. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประกาศ 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินแทนประจําตําแหนง  ดังนี้
     1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
     3. หัวหนาสํานักปลัด
     4. ผูอํานวยการกองคลัง
     (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
      - พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
     - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 167,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาจางลูกจางประจําพรอมปรับปรุงตําแหนง 
จํานวน 1 อัตรา (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     - พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
     - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา (ตั้งจายจาก
เงินรายได) เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
     - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 
เรื่องแนวทางปฏิบัติกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน
     - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,320,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 8 อัตรา (ตั้งจายจากเงินรายได) ดังนี้
     1. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
     2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
     3. ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     4. ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ
     5. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
     6. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
     7. พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
     - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาครองชีพใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 8 อัตรา (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
     - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 3,142,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 630,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 230,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตั้งจายจากเงินรายได) ดังนี้
     1. คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน
คาตอบแทนการตรวจการจางหรือการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ 
จํานวน 80,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0402.5/ว 156 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
     2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 
150,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 
มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ 
มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี
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คาเชาบาน จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์
ที่ไดรับเกี่ยวกับสวัสดิการ (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ  ที่ควรไดรับ (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และที่แกไขเพมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
     - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิกการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,758,560 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารตาง ๆ ของอบต.หวยแกว จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารตาง ๆ ของ
อบต.หวยแกว ประกอบดวย (ตั้งจายจากเงินรายได)
     1. คาจางเหมาในการโฆษณาประชาสัมพันธขาวสารทางวิทยุ 
โทรทัศน สิ่งพิมพ วารสาร ป้ายผา ป้ายไวนิล หรือสื่ออื่น ๆ ฯลฯ 
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของอบต.หวยแกว จํานวน 10,000 บาท
     2. คาจางเหมาจัดทําปฏิทิน เผยแพรขอมูลขาวสารของอบต.หวยแกว 
จํานวน 70,000 บาท 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 121 
ลําดับที่ 1
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คาจางเหมาตาง ๆ ในกิจการของอบต.หวยแกวอื่น ๆ จํานวน 492,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ ในกิจการของอบต.หวยแกว 
เชน คาจางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมาแรงงาน และ
คาจางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาธรรมเนียมและคาใชจายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นธรรมเนียมและคาใชจายในการรังวัดที่ดินสาธารณ-
ประโยชนในพื้นที่ตําบลหวยแกว และพื้นที่อื่นที่เป็นประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว (ตั้งจายจากเงินรายได)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง

จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของ คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง อบต.หวยแกว 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาธรรมเนียมศาลในการยื่นขอพิพาทอนุญาโตตุลาการ จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมศาลแพง ศาลปกครอง และคาใชจาย
ในการยื่นขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ (ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
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     เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) (ตั้งจายจากเงินรายได) ดังนี้
     1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000
บาท (ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปีละ 1% ของรายไดจริงของปี
งบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให)
     2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 30,000 บาท ที่ไดรับการแตงตั้งตา
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานอื่น  
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     3. คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี 
งานรับเสด็จงานวันสําคัญตาง ๆ ตามที่รัฐบาลกําหนด ตามนโยบาย
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น จังหวัด อําเภอ ฯลฯ โดยเป็นคาใชจาย เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาใชจายทางศาสนา คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารพรอมน้ําดื่มไมมีแอลกอฮอล คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปรณที่จําเป็นในการจัดงาน เครื่องเสียง เตน 
คาใชจายในการตกแตงสถานที่ เงินรางวัลที่มอบใหผูชนะ
การแขงขัน คามหรศพ การแสดง คาใชจายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน ฯลฯ ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
      - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ   คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐ  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจัดการเลือกตั้งผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว จํานวน 500,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว กรณีครบวาระและ
กรณีแทนตําแหนงที่วาง ตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งการให
ความรวมมือในการประชาสัมพันธ รณรงค หรือการใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ และการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามความ
เหมาะสมโดยคํานึงถึงฐานะการคลังของอปท. โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาวสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน
คณะกรรมการ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดการ
เลือกตั้งฯ (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
    - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 
กรกฏาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการปฏิบัติ การตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
      ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 122 
ลําดับที่ 7
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะ
ผูบรหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว พนักงาน 
พนักงานจาง หรือบุคคล กลุมบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
หรือติดตอราชการ (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรอบต.หวยแกวเพื่อสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมขาราชการและจนท.ยุคใหม

จํานวน 15,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรอบต.หวยแกว
เพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขาราชการและจนท.ยุคใหม โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารพรอมน้ําดื่ม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ
การฝึกอบรม ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการโครงการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การ  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดหา
พัสดุที่เกี่ยวกับ   คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐ
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 121 
ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมใหความรูกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของทองถิ่น จํานวน 8,560 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมใหความรูกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานของทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการฝึกอบรม ฯลฯ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการโครงการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ   คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐ
      ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 122 
ลําดับที่ 8
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โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 8,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแก
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการโครงการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม  จนถึงปัจจุบัน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดหา
พัสดุที่เกี่ยวกับ   คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐ
      ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 122 
ลําดับที่ 9
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 130,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามรถใชงานได
ตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจาก
คาใชสอย สวนกรณีที่อปท.เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
     1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
     2) คาสิงของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
     (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้
     - ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง 
ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ
     - ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ 
คลิบ น้ําดื่ม ฯลฯ 
     - วัสดุสิ่งพิมพที่ไดจาการซื้อหรือการพิมพ เชน หนังสือพิมพ ฯลฯ
     (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวประเภทตาง ๆ 
เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง 
ชอน สอม กระจกเงา โองน้ํา กระติดน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง 
ถังแก๊ส เตา ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท
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     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้ 
     1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
     2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
     3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน (ตั้งจายจากเงินรายได)
     โดยจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้
     - ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม 
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อกเกียร ล็อคคลัดช 
กระจกโคงมน ล็อกพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน ฯลฯ
     - ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใชแลว ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลา อันสั้นไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก 
น๊อตหรือสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
     -  ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแกสิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซม บํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิม ที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) 
ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด ตลับลูกปืน 
กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย หมอน้ํา 
หมอแบตเตอรรี่ ฯลฯ
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
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ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทตาง ๆ 
เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
     1. สําหรับกิจการของอบต.หวยแกว จํานวน 180,000 บาท
     2. สําหรับการพนหมอกควันและชวยบรรเทาปัญหาภัยแลง
ใหแกเกษตรกรในพื้นที่ตําบลหวยแกว 20,000 บาท
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก หมึกเติม
คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร เมาท คียบอรด เมรบอรด 
เมมโมรี่ซิป ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วันที่พิมพ : 24/9/2562  13:19:13 หนา : 22/91



ค่าสาธารณูปโภค รวม 383,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงานและกิจการที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท  รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงานและกิจการที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท  รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียสํานักงานและกิจการที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท  รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสํานักงานและกิจการ
ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว เชน 
คาบริการอินเตอรเน็ต คาบริการกลองวงจรปิด ฯลฯ และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท  รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 47,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน 2,500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเกาอี้ทํางานของนักพัฒนาชุมชน 
จํานวน 1 ตัว (ตั้งจายจากเงินรายได) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีพนักพิงระดับกลาง
     - มีเทาแขน
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ 

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา (แบบขอแข็ง) จํานวน 9,500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา (แบบขอแข็ง) สําหรับกิจการ
ของอบต.หวยแกว จํานวน  1 เครื่อง (ตั้งจายจากเงินรายได) 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     1) เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
     2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
     3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
     4) พรอมใบมีด
     เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
ประจําปี 2561

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น (สําหรับบริการประชาชน) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น (สําหรับบริการ
ประชาชน) จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานงบประมาณ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร (ชนิดตั้งโต๊ะ) สําหรับงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
(ตั้งจายจากเงินรายได) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก 
(6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 
3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตอง
ใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา 12 MB 
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
       1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
       2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
       3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 8 GB 
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1หนวย
     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
     เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 22,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบต.เคลื่อนที่ จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการอบต.เคลื่อนที่ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาน้ําแข็ง คาวัสดุ
เกี่ยวกับการจัดโครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม  จนถึงปัจจุบัน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ   คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐ
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 124 
ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมใหความรูประชาคมตําบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนฯ และแผน
พัฒนาทองถิ่นฯ

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูประชาคมตําบล
หวยแกว เพื่อบูรณาการแผนชุมชนฯ และแผนพัฒนาทองถิ่นฯ 
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ 
คาอาหารกลางวันและน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาวัสดุเกี่ยวกับการอบรม (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม  จนถึงปัจจุบัน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดหา
พัสดุที่เกี่ยวกับ   คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐ
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 124 
ลําดับที่ 2
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งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปใน
การเก็บขอมูลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติราชการโดยจายเป็นคาจาง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็น
หนวยสํารวจประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่
มารับบริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว (ตั้งจายจากเงินราย
ได) เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     - พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546

งานบริหารงานคลัง รวม 582,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 528,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 316,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 216,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ
ที่ไดรับเกี่ยวกับสวัสดิการ (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบ
 กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ  ที่ควรไดรับ (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แกไขเพมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
     - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิกการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นรายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ป้ายผา ป้ายไวนิล หรือสิ่งพิมพตาง ๆ 
เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารของการบริหารราชการ
ในกองคลัง (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามหนังสือกระทรงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของพนักงาน และพนักงานจาง (กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
     และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของพนักงาน พนักงานจาง (กองคลัง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
     และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

โครงการปรับปรุง จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุง จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสํารวจขอมูล
ภาคสนาม คาจัดทําแผนพที่ภาษี การนําเขาขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน คาวัสดุ อุปกรณ และเป็นคาใชจายตาง ๆ 
เกี่ยวกับโครงการ (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/
ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.0/ว 483 
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 131 
ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 52,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้
     - ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง 
ตระแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ
     - ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร 
แฟ้ม ธงชาติ คลิบ น้ําดื่ม ฯลฯ 
     (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน
ไมอัด ผา สี ทินเนอร  พูกัน ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก หมึกเติม
คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร เมาท คียบอรด เมรบอรด 
เมมโมรี่ซิป ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

งบลงทุน รวม 54,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (จํานวน 3 ตู) จํานวน 16,500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน 
จํานวน 3 ตู ราคาตูละ 5,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
16,500 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
     - มีมือจับชนิดบิด
     - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
     - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
     เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมารฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณเดือนธันวาคม 2561   
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร (ชนิดตั้งโต๊ะ) สําหรับผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
(ตั้งจายจากเงินรายได) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก 
(6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 
3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 
12 MB 
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
       1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
       2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
       3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 8 GB 
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1หนวย
     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
     เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
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เครื่องพิมพคอมพิวเตอรชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง (สําหรับ
นักวิชาการเงินและบัญชี เจาพนักงานธุรการ และผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)

จํานวน 7,800 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
(18 หนา/นาที) จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,800 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
     - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8  MB 
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
     - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
     เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,688,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 168,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือ
คาป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลหวยแกว (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
     - ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแหงชาติ 
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560
     - หนงสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการคลองสวยน้ําใส จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการคลองสวยน้ําใส โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหารพรอมน้ําดื่ม 
คาน้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการจัดงาน (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
      ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 155 
ลําดับที่ 3
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โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาจางเหมาพนักงานจางประจําศูนย คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ   คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจาย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของอปท. พ.ศ.2560 
     - ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง หลักเกฑณ
วิธีการปฏิบัติงศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ของอปท. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
      ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 123 
ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมการเฝ้าระวังและรณรงคปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ
การฝึกอบรม ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการ
โครงการ (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม  จนถึงปัจจุบัน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดหา
พัสดุที่เกี่ยวกับ   คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐ
      ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 114 
ลําดับที่ 1
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหมและเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเทศกาลปีใหมและเทศกาลสงกรานต โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย ป้ายรณรงคป้ายเตือนจุดเสี่ยง คาน้ําแข็ง คาน้ําดื่ม 
คากาแฟ/เครื่องดื่ม สําหรับผูปฏิบัติงานจุดตรวจ จุดบริการ ฯลฯ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการโครงการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
     - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ
จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ   คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 117 
ลําดับที่ 3
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณในการฝึกอบรม 
ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการโครงการ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการ  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม  จนถึงปัจจุบัน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดหา
พัสดุที่เกี่ยวกับ   คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐ
      ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 117 
ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 14,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,500 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระบอกไฟ และสายไฟ (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ไดแก ชุดดับเพลิง 
(เสื้อคุม) พรอมแถบสะทอนแสง รองเทาดับเพลิง ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 2,520,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,520,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 6,000 ซีซ๊ หรือกําหลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต (แบบ
บรรทุกน้ํา)

จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 
กิโลวัตต (แบบบรรทุกน้ํา) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ประจําปี 2561 ดังนี้
     - จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร
     - น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
     - เป็นราคาพรอมปั้มและอุปกรณ
     (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน) 
     ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 154 
ลําดับที่ 1

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

หัวฉีดดับเพลิงดามปืน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงดามปืน 
     กําหนดราคาและมาตรฐานครุภัณฑ ตามหลักเกณฑของ
ทางราชการ (คณะกรรมการ ป.ป.ช) (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,110,000 บาท

งบบุคลากร รวม 3,070,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,070,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,670,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ขาราชการครู (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรรให) จํานวน 6 อัตรา 
ในตําแหนงครูผูดูแลเด็กประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
ตําบลหวยแกว (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน) ดังนี้
     1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง
     2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาดถี
     3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวงคํา
     4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม
     5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหวยแกว
     6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง (อนุบาล 3 ขวบ)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
     - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.2/
ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุน
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 250,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะชํานาญการใหกับพนักงาน
ขาราชการครู (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรรให) จํานวน 6 อัตรา 
ในตําแหนงครูผูดูแลเด็กประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
ตําบลหวยแกว (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน) ดังนี้
     1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง
     2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาดถี
     3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวงคํา
     4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม
     5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหวยแกว
     6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง (อนุบาล 3 ขวบ)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.2/
ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุน
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
(จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจัดสรรให) จํานวน 7 อัตรา ในตําแหนง 
ผูดูแลเด็กประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตําบลหวยแกว 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.2/
ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุน
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรรให) จํานวน 7 อัตรา 
ในตําแหนง ผูดูแลเด็กประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
ตําบลหวยแกว (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.2/
ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุน
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ขาราชการครู (จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรรให) ตามสิทธิที่ควรไดรับ 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน) เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
     - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
    และที่แกไขเพมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
     - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิกการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.2/
ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุน
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,198,810 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,234,810 บาท
ค่าใช้สอย รวม 625,210 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว คาเครื่องแบบนักเรียน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการ
เรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

จํานวน 217,910 บาท

วันที่พิมพ : 24/9/2562  13:19:15 หนา : 48/91



     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว คาเครื่องแบบ
นักเรียน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน และคากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน) ในพื้นที่ตําบลหวยแกว จํานวน 6 ศูนย จํานวนเด็กทั้งหมด 
77 คน จํานวนเงิน 217,910 บาท (จากเงินอุดหนุนสนับสนุน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรรให) 
(ตั้งจากเงินอุดหนุน) ดังนี้
     1) คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว จัดสรรใหอัตราคนละ 
1,700 บาท/ปี จํานวนเด็ก 77 คน เป็นเงิน 130,900 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง จํานวน 16 คน เป็นเงิน  27,200 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาดถี จํานวน 17 คน เป็นเงิน  28,900 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวงคํา จํานวน 16 คน เป็นเงิน  27,200 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม จํานวน 10 คน เป็นเงิน 17,000 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหวยแกว จํานวน 10 คน เป็นเงิน 17,000 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง (อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 8 คน เป็นเงิน  13,600
 บาท
     2) คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรใหอัตราคนละ 300 บาท/ปี 
จํานวนเด็ก 77 คน เป็นเงิน 23,100 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง จํานวน 16 คน เป็นเงิน  4,800 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาดถี จํานวน 17 คน เป็นเงิน  5,100 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวงคํา จํานวน 16 คน เป็นเงิน  4,800 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม จํานวน 10 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหวยแกว จํานวน 10 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง (อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 8 คน เป็นเงิน 2,400
 บาท
     3) คาหนังสือเรียน จัดสรรใหอัตราคนละ 200 บาท/ปี 
จํานวนเด็ก 77 คน เป็นเงิน 15,400 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง จํานวน 16 คน เป็นเงิน  3,200 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาดถี จํานวน 17 คน เป็นเงิน  3,400 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวงคํา จํานวน 16 คน เป็นเงิน  3,200 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม จํานวน 10 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหวยแกว จํานวน 10 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
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- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง (อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 8 คน เป็นเงิน  1,600
 บาท
     4) คาอุปกรณการเรียน จัดสรรใหอัตราคนละ 200 บาท/ปี 
จํานวนเด็ก 77 คน เป็นเงิน 15,400 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง จํานวน 16 คน เป็นเงิน  3,200 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาดถี จํานวน 17 คน เป็นเงิน  3,400 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวงคํา จํานวน 16 คน เป็นเงิน  3,200 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม จํานวน 10 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหวยแกว จํานวน 10 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง (อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 8 คน เป็นเงิน  1,600
 บาท
     5) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดสรรใหอัตราคนละ 430 บาท/ปี 
จํานวนเด็ก 77 คน เป็นเงิน 33,110 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง จํานวน 16 คน เป็นเงิน  6,880 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาดถี จํานวน 17 คน เป็นเงิน  7,310 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวงคํา จํานวน 16 คน เป็นเงิน  6,880 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม จํานวน 10 คน เป็นเงิน 4,300 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหวยแกว จํานวน 10 คน เป็นเงิน 4,300 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง (อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 8 คน 
เป็นเงิน 3,440 บาท
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1981 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 108 
ลําดับที่ 6
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คาใชจายเพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 377,300 บาท

     เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตําบลหวยแกว จํานวน 6 ศูนย 
จัดสรรใหอัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน จํานวนเด็ก 77 คน
(จากเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจัดสรรให) (ตั้งจากเงินอุดหนุน) ดังนี้
     1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง จํานวน 16 คน เป็นเงิน 78,400 บาท
     2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกาดถี จํานวน 17 คน เป็นเงิน 83,300 บาท
     3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมวงคํา จํานวน 16 คน เป็นเงิน 78,400 บาท
     4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม จํานวน 10 คน เป็นเงิน 49,000 บาท
     5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหวยแกว จํานวน 10 คน เป็นเงิน 49,000 บาท
     6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอิงโคง (อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 8 คน 
เป็นเงิน 39,200 บาท
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 107 
ลําดับที่ 3
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาจางเหมา
อาหารสําหรับเด็กและและเยาวชนที่เขารวมโครงการ คาจัดซื้อน้ําดื่ม 
น้ําแข็ง คาตอบแทนการแสดง และคาเงินรางวัลสําหรับเด็กที่เขารวม
กิจกรรม คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นเกี่ยวกับโครงการ 
(ตั้งจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 124 
ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 609,600 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 609,600 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ในพื้นที่ตําบลหวยแกว (ตั้งจากเงินอุดหนุน) ดังนี้
     1. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
ตําบลหวยแกว จํานวน 6 ศูนย จํานวนเด็ก 77 คน จํานวน 260 วัน 
ในอัตรา 7.37 บาท ตั้งจายไว 147,700 บาท 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 107 
ลําดับที่ 1
      2. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตําบลหวยแกว จํานวน 6 แหง 
จํานวนเด็ก 241 คน จํานวน 260 วัน ในอัตรา 7.37 บาท 
ตั้งจายไว 461,900 บาท 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 107 
ลําดับที่ 2
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 964,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 964,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาใชจายเพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สําหรับโรงเรียน
ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 964,000 บาท

     เพื่อจายเป็นสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
สําหรับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ในพื้นที่ตําบลหวยแกวจํานวน 5 แหง จัดสรรใหอัตราคนละ 
20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน จํานวนเด็ก 241 คน 
(ตั้งจากเงินอุดหนุน) ดังนี้
     1. โรงเรียนบานอิงโคง จํานวน 65 คน เป็นเงิน 260,000 บาท         
     2. โรงเรียนบานหวยแกว จํานวน 23 คน เป็นเงิน 92,000 บาท
     3. โรงเรียนบานมวงคํา จํานวน 57 คน เป็นเงิน 228,000 บาท
     4. โรงเรียนบานหนองลาว จํานวน 8 คน เป็นเงิน 32,000 บาท
     5. โรงเรียนบานกาดถี จํานวน 59 คน เป็นเงิน 236,000 บาท
     6. โรงเรียนบานหวยทรายขาว จํานวน 29 คน เป็นเงิน 
116,000 บาท
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
       - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1658 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําง
บประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
    ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 107 
ลําดับที่ 4
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 647,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 267,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 167,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ

จํานวน 4,500 บาท

     เพื่อเป็นคาจางสํารวจขอมูลจํานวนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตว 
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี จํานวน 4,500 บาท  (ตงจายจากเงินอุดหนุน)   
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 123 
ลําดับที่ 6

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตําบลหวยแกว จํานวน 31,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตําบล
หวยแกวโดยแยกออกเป็น 3 กิจกรรม (ตั้งจายจากเงินรายได) ดังนี้
     1. กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการบริหาร
จัดการขยะ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ    คาอาหารกลางวันและน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคา
ตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ เกี่ยวกับการอบรม จํานวน 13,500
 บาท
     2. กิจกรรมคัดแยกขยะ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดซื้อถังขยะแบบ
คัดแยก ถังขยะเปียก ขยะแหง ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการจํานวน 15,000 บาท   
     3. กิจกรรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อสล.) โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวยป้ายรณรงคโครงการ ป้ายประชาสัมพันธกิจกรรมทองถิ่นรักษโลก และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ จํานวน 2,500 บาท
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
     - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
      - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/
ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การ  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม  จนถึงปัจจุบัน
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 123 
ลําดับที่ 4
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โครงการอบรมเยาวชนประชาชนตานยาเสพติดเพื่อเฝ้าระวังสารยาเสพติดใน
ชุมชน

จํานวน 12,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูประชาชนและและยาวชน
ตําบลหวยแกวใหทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเฝ้าระวัง
สารเสพติดในชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ    คาอาหารกลางวันและน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุในการรณรงคประชาสัมพันธตอตาน
ยาเสพติด และคาวัสดุอื่น ๆ เกี่ยวกับการอบรม (ตงจายจากเงินรายได) 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การ  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม  จนถึงปัจจุบัน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดหา
พัสดุที่เกี่ยวกับ   คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานรัฐ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 1463 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.6/
ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 131 
ลําดับที่ 3
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ปรับปรุงบอขยะ ขุดลอก ถม กลบบอดินและขุดใหม จํานวน 120,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงบอฃยะ ขุดลอก ถมกลบ และ
ขุดใหม ในพื้ที่ตําบลหวยแกว (ตั้งจายจากเงินรายได) รายละเอียดดังนี้
     1. ปรับปรุงบอขยะ ขุดลอก ถมกลบและขุดใหม จํานวน 100,000 บาท
     2. ขุดบอขยะใหมในพื้นที่บานใหม หมูที่ 10 และบานสันป่าสาน 
หมูที่ 12 จํานวน 2 บอ จํานวน 20,000 บาท
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
      - พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
     - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
     - หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 
2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุมพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย 
(Clusters) ของ อปท.
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 116 
ลําดับที่ 1,2 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยเพื่อใชในการป้องกัน 
และควบคุมโรค (ตั้งจายจากเงินรายได) ดังนี้
     1. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
จํานวน 45,000 บาท
     2. จัดซื้อทรายอะเบทหรือน้ํายาหรือสารเคมีสําหรับกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย และทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย ที่เป็นที่มาของโรค
ไขเลือดออก จํานวน 35,000 บาท
     3.  จัดซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ เชน ผาพันแผล สําลี เวชภัณฑ 
ถุงมือ ผาปิดจมูก เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร 
เคมีภัณฑ และวัสดุตาง ๆ ฯลฯ สําหรับใชสําหรับรถกูชีพกูภัย 
(1669) และกิจการของอบต.หวยแกว จํานวน 20,000 บาท
     เป็นไปตามระเบียบและระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 123 
ลําดับที่ 2,5

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ชนิดติดผนัง) จํานวน 28,000 บาท

     เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ชนิดติดผนัง) ขนาด 24,000 บี
ทียู (ตั้งจายจากเงินรายได) โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําเดือน
ธันวาคม 2561 ดังนี้
     1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 
     2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
     3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
     4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
     5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็น
ตน สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณสามารถทาความสะอาดได
         - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
         - ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตูตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไมมีระบบฟอกอากาศ
     6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
     7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) ใหเป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยใหพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาดาน
ราคา โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
         - ถาจํานวนบีทียูเทากัน ใหพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตที่นอยกวา
         - ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนาจํานวนบีทียูหารดวยจานวนวัตต (บีที
ยูตอวัตต) ผลที่ไดคือคา EER ถาคาของ EER สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา
     8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
         (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
     9) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
          ชนิดติดผนังขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
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ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

     เพื่อจัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสารแบบสองบาน จํานวน 1 เครื่อง (ตั้ง
จายจากเงินรายได) โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําเดือน
ธันวาคม 2561 ดังนี้
     1) มีมือจับชนิดบิด
     2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
     3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเย็นสําหรับจัดเก็บวัคซีน จํานวน 6,500 บาท

     เพื่อจัดซื้อตูเย็นสําหรับจัดเก็บวัคซีน (ขนาด 5 คิวบิกฟุต) จํานวน 1
 เครื่อง (ตั้งจายจากเงินรายได) โดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ประจําเดือน
ธันวาคม 2561 ดังนี้
     1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นตา
     2) ขนาดความจุไมนอยกวา 5 คิวบิกฟุต เป็นรุนที่ไดรับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
     3) การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าดวย
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา
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งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเพื่อจัดทําโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข

จํานวน 340,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเพื่อจัดทําโครงการตามพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 3 โครงการ งบประมาณ 20,000
 บาท จํานวน 17 หมูบาน (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 2072ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 113 
ลําดับที่ 7 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,016,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,542,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,542,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 4 อัตรา (ตั้งจายจากเงินรายได) ดังนี้
     1. ผูอํานวยการกองชาง
     2. นายชางโยธา  2  ตําแหนง
     3. เจาพนักงานธุรการ
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
     หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม ๆ ของพนักงาน (ตั้งจายจากเงินรายได) 
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
     - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 
เรื่องแนวทางปฏิบัติกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน
     - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
     - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 160,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจางชั่วคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูชวยชางไฟฟ้า (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
     - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาครองชีพใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
     - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์
ที่ไดรับเกี่ยวกับสวัสดิการ (ตั้งจายจากเงินรายได) 
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิ  ที่ควรไดรับ (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     - พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
    และที่แกไขเพมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
     - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ   การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิกการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของพนักงาน และพนักงานจาง (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
     และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงาน พนักงานจาง (กองชาง) (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
     และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา
ในพื้นที่ตําบลหวยแกว (ตั้งจายจากเงินรายได) 
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
      ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 111 
ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ (ตั้งจายจากเงินรายได) 
     กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจาก
คาใชสอย 
     สวนกรณีที่อปท.เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง
ใหปฏิบัติ ดังนี้
     1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
     2) คาสิงของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
     เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) ดังนี้
     - ประเภทวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ตระแกรง
วางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ
     - ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
น้ํายาลบคําผิด ตลับผงหมึก ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ 
คลิบ น้ําดื่ม ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
     และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ประเภทตาง ๆ ในกิจการของ
อบต.หวยแกว (ตั้งจายจากเงินรายได) ดังนี้
     - ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมตาง ๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว 
เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน 
ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาง โถสวม อางลางมือ ราวพาดฯลฯ
     - ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต 
ทราย อิฐหรือซีเมนตบล็อก สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี 
ปูนขาว ฯลฯ
     เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของอปท. พ.ศ.2560 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก หมึกเติม
คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร เมาท คียบอรด เมรบอรด เมมโมรี่
ซิป ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ

งบลงทุน รวม 64,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,300 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร (ชนิดตั้งโต๊ะ) สําหรับงานธุรการกองชาง จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
(ตั้งจายจากเงินรายได) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก 
(6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 
3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตอง
ใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไ
มนอยกวา 12 MB 
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
       1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
       2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
       3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 8 GB 
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1หนวย
     - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
     เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

     เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอรแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งจายจากเงินรายได) 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
     - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
     - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
     - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
     - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
     เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบรับรอง คาควบคุมงน ที่จายใหเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาออกแบบรับรอง คาควบคุมงน ที่จายให
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - กฎกระทรวง การกําหนดอัตราคจางผูใหบริการงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560
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งานไฟฟ้าถนน รวม 367,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 67,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 67,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 67,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทตาง ๆ เพื่อปรับปรุงและ
ซอมแซมระบบไฟฟ้าในพื้นที่ตําบลหวยแกว และปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟ้า
ภายในสํานักงานอบต.หวยแกว (ตั้งจายจากเงินรายได) 
ดังตอไปนี้
     - ประเภทวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า ฯลฯ
     - ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส สายพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุ 
เบรกเกอร เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
     - ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน ดอกลําโพง 
แผงวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
     เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดพะเยาเพื่อดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง 
(ไฟกิ่ง) ตามจุดเสี่ยง ทางโคง ทางแยกและซอยในหมูบานบานหาดแฟน หมูที่ 6

จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
เพื่อดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวาง (ไฟกิ่ง) ตามจุดเสี่ยง ทางโคง 
ทางแยกและซอยในหมูบานบานหาดแฟน หมูที่ 6 เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวางตามจุด/ซอย ที่แสงสวางเขาไมถึง เชน จุดเสี่ยง/ทางโคง/
ทางแยก/ทางเขาหมูบานใหประชาชนไดรับความปลอดภัย 
สะดวกในการสัญจร (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
       ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 61 
ลําดับที่ 44
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 118,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 118,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 118,700 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพแกประชาชน จํานวน 80,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพ
แกประชนในพื้นที่ตําบลหวยแกว โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณ
ในการฝึกอบรม ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการฝึกอบรม 
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
      ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 115 
ลําดับที่ 8
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โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 38,700 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลหวยแกว โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาเครื่องเสียง ฯลฯ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการฝึกอบรม (ตั้งจายจากเงินรายได) 
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
      ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 114 
ลําดับที่ 5
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานอิงโคงเพื่อดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาให
กับเด็กและเยาวชนโรงเรียนในพื้นที่ตําบลหวยแกว

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานอิงโคงในการดําเนินโครงการ
สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาใหกับเด็กและเยาวชนโรงเรียนในพื้นที่
ตําบลหวยแกว เชน คาใชจายสําหรับผูฝึกสอน คาใชจายในการฝึกซอม 
คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา คาอุปกรณการกีฬา คาชุดกีฬา
ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการแขงขันกีฬา 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 106 
ลําดับที่ 6
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุภูขวาง จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุภูขวาง โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
คาปัจจัยถวายพระ คาจัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดงาน (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
      ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 105 
ลําดับที่ 3

โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพอขุนงําเมือง จํานวน 10,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานหรือเขารวมโครงการสืบสาน
ประเพณีบวงสรวงพอขุนงําเมือง โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหารและน้ําดื่ม คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาจัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการจัดงาน (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 116 
ลําดับที่ 4
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โครงการหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหลอเทียนพรษาและ
ถวายเทียนพรรษา โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาวัสดุอุปกรณในการหลอเทียนพรรษา คาจัดซื้อน้ําดื่ม 
น้ําแข็ง คาปัจจัยถวายพระ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการจัดงาน (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 105 
ลําดับที่ 6

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,825,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,825,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,825,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคสล.ภายในหมูบานบานสันป่าแดง หมูที่ 11 (ซอย 3) จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคสล.ภายในหมูบาน บานสันป่าแดง 
หมูที่ 11 ซอย 3 ความกวาง  4.00  เมตร ความหนา 0.15  เมตร  
ความยาว 150 เมตร จุดเริ่มตนตั้งแตหนาบานนายจันทร ธิบดี 
สิ้นสุดสี่แยกบานนายสิงห กอนคํา พิกัดเริ่มตน X : 604988 
Y : 2140075 สิ้นสุด X : 604860 Y : 2140045 Zone 47Q  
พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย (กอสรางตาม
รูปแบบรายการที่อบต.หวยแกวกําหนด) (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 63 
ลําดับที่ 47
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โครงการกอสรางถนนคสล.ภายในหมูบานบานสันป่าสานหมูที่ 12 (สายวัดหวย
ดอกอูน)

จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคสล.ภายในหมูบาน บานสันป่าสาน 
หมูที่ 12  สายวัดหวยดอกอูน (ตอจากของเดิม) ความกวาง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร พิกัดเริ่มตน X : 601114 
Y : 2134331 สิ้นสุด X : 601042 Y : 2134482 Zone 47Q 
พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย (กอสรางตาม
รูปแบบรายการที่อบต.หวยแกวกําหนด) (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 64 
ลําดับที่ 48

โครงการกอสรางถนนคสล.ภายในหมูบานบานหนองลาวหมูที่ 4 (ซอยบุพชาติ) จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคสล.หมูที่  4 (ซอยบุพชาติ) ความกวาง 4
 เมตร หนา 0.15 ม. ยาว 150 เมตรจุดเริ่มตนตั้งแตทอลอดเหลี่ยมพิกัดเริ่ม
ตน X : 605249 Y : 2135986 สิ้นสุด X : 604807 Y : 2136050 พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย (กอสรางตามรูปแบบรายการที่อบต
.หวยแกวกําหนด) (ตั้งจายจากเงินรายได 143,310 บาท , ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน 156,690 บาท)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 63 
ลําดับที่ 46

วันที่พิมพ : 24/9/2562  13:19:15 หนา : 81/91



โครงการกอสรางเมรุบานมวงคํา หมูที่ 1 และหมูที่ 14 จํานวน 800,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางเมรุเผาศพป่าสุสานบานมวงคํา หมูที่ 1 
และหมูที่ 14 ขนาด 1 เตาเผา พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ป้าย (กอสรางตามรูปแบบรายการที่อบต.หวยแกวกําหนด) 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 69 
ลําดับที่ 56

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัว U ภายในหมูบานบานใหม หมูที่ 10 
(ซอย 1) พรอมฝาปิดตลอดแนว

จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัว U ภายในหมูบาน
บานใหม หมูที่ 10 (ซอย 1) พรอมฝาปิดตลอดแนว กวาง 0.30 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ยาว 150 เมตร พิกัดเริ่มตน X : 604693 Y : 2141120
สิ้นสุด X : 604524 Y : 2141111 Zone47Q พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย  (กอสรางตามรูปแบบรายการ
ที่อบต.หวยแกวกําหนด) (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 67 
ลําดับที่ 53
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัว U สองขางทางกลางหมูบานจําปา หมู
ที่ 17 (พรอมฝาปิดตลอดแนว)

จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัว U สองขางทาง
กลางหมูบานจําปา หมูที่ 17 (พรอมฝาปิดตลอดแนว) กวาง 0.40 ม. 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร จุดเริ่มตนหนาบานนายศรีเดช  ดูการดี 
สิ้นสุดหนาบานนางสวย  วงศไชย พิกัดเริ่มตน X : 602021 
Y : 2131735 สิ้นสุด X : 601998 Y : 2131866 Zone47Q 
พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (กอสรางตาม
รูปแบบรายการที่อบต.หวยแกวกําหนด) (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 69 
ลําดับที่ 55
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัว Uภายในหมูบานบานกาดถี หมูที่ 8 จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัว U ภายในหมูบาน
บานกาดถี หมูที่ 8 (พรอมวางทอชวงหนาบาน) 
     จุดที่ 1 ซอย 4 ความกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 47 เมตร จุดเริ่มตนหนาบานนายสม เรียบรอย สิ้นสุดหนา
บานนายสี กันทไชย พิกัดเริ่มตน X : 603337 Y : 2145549 
สิ้นสุด X : 603338 Y : 2145509 Zone 47Q
     จุดที่ 2 ซอย 5 ความกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 150 เมตร   จุดเริ่มตนหนาบานนางดาราพร อินสม 
สิ้นสุดที่นานายปั๋น สงวนใจ พิกัดเริ่มตน X : 603404 Y : 2145592 
สิ้นสุด X : 603558 Y : 2145592 Zone 47Q พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย  (กอสรางตามรูปแบบ
รายการที่อบต.หวยแกวกําหนด) (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 66 
ลําดับที่ 52
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู  ภายในหมูบานบานหวยทรายขาว 
หมูที่ 7 (ซอย 6 กลางหมูบาน)

จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู ภายในหมูบาน
บานหวยทรายขาว หมูที่ 7 (ซอย 6 กลางหมูบาน) 
จุดเริ่มตนจากรางระบายน้ําเดิม ถึงถนนขางวัดหวยทรายขาว 
ความกวาง 0.20 เมตร ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 เมตร 
ยาว 172 เมตร (มีฝาปิดตลอดแนว) พิกัดเริ่มตน X : 604304
Y : 2142334 สิ้นสุด X : 604303 Y : 2142439 Zone 47Q 
พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย  
(กอสรางตามรูปแบบรายการที่อบต.หวยแกวกําหนด) 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 65 
ลําดับที่ 51

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู ภายในหมูบานบานอิงโคง หมูที่ 5 
(ซอย 2)

จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู ภายในหมูบาน
บานอิงโคง หมูที่ 5 (ซอย 2 )ความกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 160 เมตร จุดเริ่มตนตั้งแตหนาบาน
นางปัด ทองนาค พิกัดเริ่มตน X : 605015 Y : 2138808 
สิ้นสุด X : 605100 Y : 2138789 Zone 47Q พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย  (กอสรางตามรูปแบบ
รายการที่อบต.หวยแกวกําหนด) (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 65 
ลําดับที่ 50
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โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคประจําหมูบานบานป่าฝาง หมูที่ 2 จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารอเนกประสงคประจําหมูบานบานป่าฝาง 
หมูที่ 2 กวาง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 4.40 เมตร จุดดําเนินการ
ที่สาธารณะของหมูบานบานป่าฝาง หมูที่ 2 พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ป้าย  (กอสรางตามรูปแบบรายการที่อบต.หวยแกว
กําหนด) (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 69 
ลําดับที่ 57

โครงการเทลานคสล.อาคารอเนกประสงคบานสันตนแหน หมูที่ 9 จํานวน 300,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาเทลานคสล.อาคารอเนกประสงคบานสันตนแหน 
หมูที่ 9 ความยาว 33 เมตร กวาง 25 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิกัด  X :  603197 Y : 2147932 Zone 47Q พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย  (กอสรางตามรูปแบบ
รายการที่อบต.หวยแกวกําหนด) (ตั้งจายจากเงินรายได)
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
     - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 70 
ลําดับที่ 58
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) จํานวน 25,000 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) 
ตามโครงการงานกอสรางที่ตราไวในขอบัญญัติงบประมาณฯ 
พ.ศ.2563 (ตั้งจายจากเงินรายได) 
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     - หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 
เรื่อง การขอรับเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
     - หนังสือ ดวนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 
มีนาคม 2561 เรื่อง ซอมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คาK)ไวในสัญญาจางกอสราง
     - หนังสือที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 การพิจารณา
ชวยเหลือผูประกอบงานกอสราง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมใหความรูเพื่อสงเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัยตําบลหวย
แกว

จํานวน 20,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนเกษตรปลอดภัยตําบลหวยแกว โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการอบรมเชน คาอาหารกลางวัน
พรอมน้ําดื่ม อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเกี่ยวกับการอบรม 
ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 114 
ลําดับที่ 2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,929,110 บาท

งบกลาง รวม 18,929,110 บาท
งบกลาง รวม 18,929,110 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแก พนักงานจาง
ของอบต.หวยแกว ในอัตรารอยละหาของคาจางพรอมกับหักคาจาง
ของพนักงานจางสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันดวย 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคมา 2557 เรื่องการจายเงิน
เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 
     - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนกรณีลูกจางประสบอันตราย 
เจ็บป่วย หรือสูญหาย ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณ
ทั้งปีของพนักงาน อบต.หวยแกว (ตั้งจายจากเงินรายได) 
ตั้งจายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,120,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบลหวยแกว
จํานวน 1,840 ราย เป็นการสรางหลักประกันรายไดใหแก
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน) 
     ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 110 
ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,250,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพความพิการใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพตําบลหวยแกวจํานวน 337 ราย ที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนดและแสดงความจํานงโดยการขึ้นทะเบียน
กับอปท.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)
     ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 110 
ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 720,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสในพื้นที่
ตําบลหวยแกวจํานวน 120 ราย ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด
และแสดงความจํานงโดยการขึ้นทะเบียนกับอปท.ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 (ตั้งจายจากเงินอุดหนุน) 
     ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 110 
ลําดับที่ 3
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สํารองจาย จํานวน 284,110 บาท

     เพื่อเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
การบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น 
เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม 
ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดตอ 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ของอปท.พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0313.4/ว 667 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยของอปท. 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงปม.เพื่อชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของอปท. 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0685 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติสําหรับอปท.
ในการชวยเหลืออปท.อื่นและจังหวัดที่ประสบภัยตามพ.ร.บ.ป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
     - หนังสือกรมสงเสริมกรปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 เรื่องการเตรียม
ความพรอมในการป้องกันและแกไขปัญหาภัยแลงปี 2562 ฯลฯ 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 117 
ลําดับที่ 2

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นพื้นที่อบต.หวยแกว (สปสช.) จํานวน 137,000 บาท

     เพื่อจายสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นพื้นที่
อบต.หวยแกว (สปสช.) (ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของอปท.เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 
     ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 111 
ลําดับที่ 3
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สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหวยแกว จํานวน 50,000 บาท

     เพื่อจายสมทบเขากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหวยแกว 
(ตั้งจายจากเงินรายได) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 102 
ลําดับที่ 5

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 222,000 บาท

     เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่นในอัตรารอยละหนึ่งของประมาณการรายรับทุกประเภท
ตามขอบัญญัติงปม.รายจายประจําปี ยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู 
เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน (ตั้งจายจากเงินรายได)
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการสงเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นประจําปีงปม.
พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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