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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง

อําเภอ เมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,196,690 บาท

งบบุคลากร รวม 6,304,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่  2  พ.ศ. 2557   
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก นายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่  2  พ.ศ. 2557   

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่  2  พ.ศ. 2557   
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่  2  พ.ศ. 2557   

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก
-  คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล          134,640   บาท
-  คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    110,160   บาท
-  คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล         1,728,000  บาท
-  คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล          86,400  บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่  2  พ.ศ. 2557   
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,560,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,759,640 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานประจําปและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  8 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบของพนักงานสวนตําบล
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือนของขา
ราชการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท 0809.3/ว 1182
  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2553

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 501,240 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง    จํานวน   4   อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  พ.ศ.2547  แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 65,220 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางและเงินเพิ่ม
อื่นๆ  ของพนักงานจาง   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2558
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6)  พ.ศ
.2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562

งบดําเนินงาน รวม 3,158,830 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย    เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแก พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 2409   ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ ว 2381  ลงวันที่ 17
 เมษายน 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ ว 5862  ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3
  พ.ศ. 2549   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่  9
  สิงหาคม  2559

วันที่พิมพ : 10/9/2562  10:17:03 หนา : 7/113



ค่าใช้สอย รวม 2,036,830 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสําเนาเอกสาร คาใชจายดานอิเล็กทรอนิก คาใชจาย
ตางๆ ที่มีความจําเปน รวมทั้งคาจางทําของ  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

คาจางเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการที่อยูภาย
ในองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120  ลง
วันที่  9  ธันวาคม  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19
  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพยสินทั้ง
ปวงซึ่งอยูภายในองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120  ลง
วันที่  9  ธันวาคม  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19
  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    จํานวน   10,000  บาท
2. คาเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาทองถิ่น หรือ คณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทอง
ถิ่น   จํานวน  10,000  บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2555   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ
. 2561   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  ลง
วันที่  16  กรกฎาคม  2556
   

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทอง
ถิ่น  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  เชน คาบัตรเลือกตั้ง  คาแบบ
พิมพ คาจัดสถานที่ คาทําความสะอาด  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่  6
  กรกฎาคม  2561
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว  เชน  คาป้าย   คาวัสดุ  อุปกรณ  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  69  ลําดับที่ 9

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา  พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   เชน  คา
ป้าย   คาวัสดุ  อุปกรณ  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  69  ลําดับ
ที่ 12
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โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย เชน  คา
ป้าย   คาวัสดุ  อุปกรณ  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  72  ลําดับที่  7

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันพอแหงชาติ  เชน  คา
ป้าย   คาวัสดุ  อุปกรณ  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  69  ลําดับ
ที่  12 

โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันแมแหงชาติ  เชน  คา
ป้าย   คาวัสดุ  อุปกรณ  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  68  ลําดับ
ที่  2 
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โครงการประชุมประชาคมตําบลหวยบง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมตําบล
หวยบง   เชน  คาป้าย   คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คา
วัสดุ   และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  69   ลําดับ
ที่  7

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง  ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปงบประมาณ 2563

จํานวน 46,830 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ตามกรอบ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปงบ
ประมาณ 2563  เชน  คาป้าย   คาสมนาคุณวิทยากร   คาอาหาร   คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม   คาวัสดุ   คาเชาที่พัก  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  85   ลําดับ
ที่  4 
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โครงการอบต.เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบต.เคลื่อนที่  เชน  
คาป้าย  คาน้ํา  คาน้ําแข็ง  คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  68   ลําดับ
ที่  6

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เชน  คาป้าย   คาสมนาคุณวิทยากร   คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม   คาวัสดุ   และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  86  ลําดับ
ที่  5
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โครงการอบรมปกป้องสถาบันหลักของชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมปกป้องสถาบันหลักของ
ชาติ  เชน  คาป้าย   คาสมนาคุณวิทยากร   คาอาหาร   คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม   คาวัสดุ   และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  69   ลําดับ
ที่  8

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง เชน  คาป้าย   คาสมนาคุณ
วิทยากร   คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาวัสดุ   คาเชาที่พัก  คา
ยานพาหนะ  คาสมนาคุณในการดูงาน  คาสถานที่ศึกษาดูงาน   และรายจาย
อื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  85   ลําดับ
ที่  3 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน  คาซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร ฯ
 เชน  เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เชน  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คาจัดซื้อแบตเตอรรี่ , ยาง
นอก ,ยางใน ,น้ํามันเบรก ,น้ํากลั่น ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน,น้ํามัน
ดีเซล,แกสหุงตม,น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร     เชน     กระดาษเขียน
โปสเตอร  ฟลม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง  อัด  ขยาย  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก  โปรแกรม  เมน
บอรด  เมาส และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 382,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชประจําอาคารที่ทําการฯ   และอาคารสถานที่ใน
ความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ Internet
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556

งบลงทุน รวม 2,708,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,708,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบพนักพิงสูงมีโชคขาเหล็ก  จํานวน  1
  ตัว  
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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เครื่่องปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน   ขนาดไมต่ํากวา   36,000  บีทียู   จํานวน  1  เครื่อง  
- เปนตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558

โตะกราบพระ จํานวน 1,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะกราบพระแบบมีที่รองเขา 
- ขนาด กวาง 40 เซนติเมตร  ยาว  40  เซนติเมตร  สูง  50  เซนติเมตร  
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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โตะพับแบบอเนกประสงค จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับแบบอเนกประสงค ขนาด 45x180x75
 เซนติเมตร   จํานวน  10   ตัวราคาตัวละ  1,800  บาท  
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกน้ํา จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน  6  ลอ   ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา  170
  กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา  
โดยมีคุณลักษะ  ดังนี้
1.จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000  ลิตร
2.น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา  12,000  กิโลกรัม
3.เปนราคาพรอมปั๊มและอุปกรณ
- เปนตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2561
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  92   ลําดับ
ที่  3  

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย จํานวน 78,000 บาท
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1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป   จํานวน  2  ตัว  ราคาตัวละ  23,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5
 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย 
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผน CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด   ฉบับเดือนตุลาคม 2561  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  92   ลําดับ
ที่   1

2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป  จํานวน  1  ตัว   ราคาตัวละ  32,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel 
- มี frame rateไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.18 LUX สาหรับการแสดงภาพ
สี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5
 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
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หรือดีกวา และ สามารถทางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
- สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส   ถึง 50 องศา
เซลเซียส   เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย 
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผน CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด   ฉบับเดือนตุลาคม 2561  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  92   ลําดับที่  1

อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง   จํานวน  1  ตัว 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- เปนอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดี
กวา 
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม
นอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ไดเปนอยางนอย 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอย
กวา 8 TB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผน CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download จากเว็บไซตผูผลิต 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขาย
ได 
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด   ฉบับเดือนตุลาคม 2561  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  92   ลําดับที่  2
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย 
-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 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)   จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน  1  เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) จํานวน 10,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบ
ที่ 1  จํานวน  2  ตัว ราคาตัวละ  5,400  บาท   
โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้ 
-สามารถใชงานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ไดเปนอยางนอย 
-สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 
-สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) 
หรือดีกวา 
-สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
 

วันที่พิมพ : 10/9/2562  10:17:03 หนา : 29/113



อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร    ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่มท 0810.7/ว
 4222  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 0879
   ลงวันที่  7  กุมภาพันธ 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว จํานวน 25,000 บาท

ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563  (ตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ที่ ชย
 76401/ว 425  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2562)
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616   ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427  ลงวันที่  7
  สิงหาคม  2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2560 แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ. 2562   
-ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเรื่องหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 70  ลําดับ
ที่  13  
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,283,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,892,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,892,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,338,900 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานประจําปและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนงของขาราชการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 468,480 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง    จํานวน   3   อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  พ.ศ.2547  แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 42,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางและเงินเพิ่ม
อื่นๆ  ของพนักงานจาง   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2558
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6)  พ.ศ
.2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562
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งบดําเนินงาน รวม 388,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย    เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแก พนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 2409   ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ ว 2381  ลงวันที่ 17
 เมษายน 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ ว 5862  ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3
  พ.ศ. 2549   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่  9
  สิงหาคม  2559
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสําเนาเอกสาร คาใชจายดานอิเล็กทรอนิก คาใชจาย
ตางๆ ที่มีความจําเปน รวมทั้งคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางทํา
ของ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2555   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ
. 2561   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  ลง
วันที่  16  กรกฎาคม  2556
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได  เชน  คาป้าย  คาน้ํา   คาน้ําแข็ง  คาวัสดุ   และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  87  ลําดับ
ที่  10 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน  คาซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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ค่าวัสดุ รวม 113,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร ฯ
 เชน  เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เชน  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด อุปกรณ
อื่นๆ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คาจัดซื้อแบตเตอรรี่ , ยาง
นอก ,ยางใน ,น้ํามันเบรก ,น้ํากลั่น ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน,น้ํามัน
ดีเซล,แกสหุงตม,น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร     เชน     กระดาษเขียน
โปสเตอร  ฟลม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง  อัด  ขยาย  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วันที่พิมพ : 10/9/2562  10:17:03 หนา : 39/113



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก  โปรแกรม  เมน
บอรด  เมาส และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย   คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
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งบลงทุน รวม 3,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ  A4  ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (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 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร    ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่มท 0810.7/ว
 4222  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 0879
   ลงวันที่  7  กุมภาพันธ 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
คําสั่งมอบหมาย เชน ในชวงเทศกาลตางๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่   7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271  ลง
วันที่  26  ธันวาคม  2560
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการศูนยบริการประชาชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยบริการประชาชนเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและอุบัติภัยในชวงเทศกาล   เชน  คาป้าย   คาป้ายสัญญาณ
จราจร และ รายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว 1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 4202  ลงวันที่  25   ธันวาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1346  ลงวันที่  29  มีนาคม   2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1464  ลงวันที่  5  เมษายน   2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  71  ลําดับ
ที่  1  
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,683,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,934,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,934,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,142,760 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนประจําปและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  4  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.4/ว 2347  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.4/ว 21  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.4
/ว 2674  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562    
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินวิทยฐานะชํานาญการใหแกพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาองคการบริหารสวนตําบล   ตําแหนงครู เพื่อใหมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น  พ.ศ.2561  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 809.4/ว
 2674  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 722,760 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง    จํานวน   3   อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  พ.ศ.2547  แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.4
/ว 2674  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562    
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 26,580 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางและเงินเพิ่ม
อื่นๆ  ของพนักงานจาง   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2558
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6)  พ.ศ
.2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.4
/ว 2674  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562    

งบดําเนินงาน รวม 2,133,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย    เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557  

วันที่พิมพ : 10/9/2562  10:17:03 หนา : 46/113



ค่าใช้สอย รวม 1,011,160 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 168,000 บาท

 1.เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาดบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองหินและบริเวณรอบๆ   84,000   บาท
2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาดบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย
หวาและบริเวณรอบๆ   84,000   บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120  ลง
วันที่  9  ธันวาคม  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที่  19
  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 843,160 บาท

แยกเปน
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา  338,810.- บาท       เพื่อจายเปนคา
อาหารกลางวัน  คาเงินรายหัวนักเรียน คาหนังสือเรียน  คาอุปกรณการ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  คาพัฒนาการจัดการ
ศึกษา  และอื่นๆ ตามแผนงานของสถานศึกษา ฯลฯ   
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหิน  504,350.-  บาท    เพื่อจายเปนคา
อาหารกลางวัน  คาเงินรายหัวนักเรียน  คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คาพัฒนาการจัดการศึกษา  และอื่นๆ ตาม
แผนงานของสถานศึกษา ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด มท 0816.2/ว 2786  ลง
วันที่  8 พฤษภาคม  2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274  ลง
วันที่  19  มิถุนายน  2561    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1658  ลง
วันที่  22  มีนาคม 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  73   ลําดับ
ที่  1                      
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ค่าวัสดุ รวม 1,080,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เชน  เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจาง
พิมพ ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด อุปกรณ
อื่นๆ  ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง  2  แหง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,050,400 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542   มาตรา 16 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0809.4
/ว 1875  ลงวันที่  21  มิถุนายน  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274  ลง
วันที่  19  มิถุนายน  2561    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  73   ลําดับ
ที่  2

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวาซึ่งอยูใน
ความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657   ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,616,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,616,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,616,000 บาท

เพื่อสําหรับจายอุดหนุนใหกับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ประกอบดวย
1.โรงเรียนบานหวยบงเหนือ
2.โรงเรียนบานหวยหวา
3.โรงเรียนบานบงใต
4.โรงเรียนบานหินกอง
5.โรงเรียนบานมวงเงาะ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542   มาตรา 16 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427  ลงวันที่  7
  สิงหาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274  ลง
วันที่  19  มิถุนายน  2561    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  73   ลําดับ
ที่  3  
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 194,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 194,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 194,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 54,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมู
บาน  สําหรับศูนยการเรียนรูชุมชนประจําหมูบาน และที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหวยบง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  73   ลําดับ
ที่  4 

โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563
 เชน  คาป้าย   คาวัสดุ  อุปกรณ  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  74   ลําดับ
ที่  8
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน /นักศึกษาใหมีรายได
ระหวางปดเรียน(ภาคฤดูรอน)

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนการมีงาน
ทําของนักเรียน /นักศึกษาใหมีรายไดระหวางปดเรียน(ภาคฤดูรอน)   
 โดยจายเงินตามจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่มาปฏิบัติงานจริง ในอัตรา  100
   บาท/คน/วัน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542   มาตรา 16 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  73   ลําดับ
ที่  5 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล เชน  คาป้าย   คาสมนาคุณวิทยากร   คาอาหาร   คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม   คาวัสดุ   และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542   มาตรา 16 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  74   ลําดับ
ที่  6 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,083,020 บาท

งบบุคลากร รวม 484,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 484,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 442,320 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานประจําปและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนงของขาราชการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย    เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557  

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสําเนาเอกสาร คาใชจายดานอิเล็กทรอนิก คาใชจาย
ตางๆ ที่มีความจําเปน รวมทั้งคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางทํา
ของ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่   7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2555   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ
. 2561   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  ลง
วันที่  16  กรกฎาคม  2556
   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน  คาซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน,น้ํามัน
ดีเซล,แกสหุงตม,น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก  โปรแกรม  เมน
บอรด  เมาส และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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งบลงทุน รวม 28,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ จํานวน 2,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมีโชคขาเหล็ก  จํานวน  1  ตัว  ราคา
ตัวละ  2,700  บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  จํานวน  1   ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-  ขนาดกวาง  120.00   เซนติเมตร   ยาว  60.00  เซนติเมตร  สูง    75.00
   เซนติเมตร 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย 
-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 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)   จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ  5 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร    ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่มท 0810.7/ว
 4222  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 0879
   ลงวันที่  7  กุมภาพันธ 2562
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 644,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 364,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาป่วยการใหกับผูปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย  พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 3811  ลงวันที่  25
  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการบริการการแพทยฉุกเฉินและกูชีพกูภัยตําบลหวยบง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการบริการการแพทยฉุกเฉินและ
กูชีพกูภัยตําบลหวยบง  เชน  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการของพนักงานที่ปฏิบัติงานกูชีพกูภัยตําบลหวยบง  คา
เวชภัณฑ  คาวัสดุอุปกรณที่จําเปน   และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542   มาตรา 16 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.3/ว 2826   ลงวัน
ที่  17  กันยายน  2553
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ  ลงวันที่  19
  ตุลาคม  2560  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  71  ลําดับ
ที่  5  
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด   เชน  คาป้าย  คาสมนาคุณวิทยากร   คาอาหาร   คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม   คาวัสดุ อุปกรณ   และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5
/ว 2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 1463
  ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว 3334  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188        ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม  2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  76  ลําดับ
ที่  4  
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  เชน  คาวัคซีน  ไซริง
  เข็ม  แอลกอฮอล สําลี  ถุงมือ ผาปดจมูก  คา อุปกรณ   และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่  12  มกราคม  2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 1175  ลงวันที่ 25  เมษายน  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 1042  ลงวันที่  10 เมษายน  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 2072  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827   ลงวันที่  1  มีนาคม  2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  76  ลําดับ
ที่  6 

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน  จํานวน  14 หมูบานๆ
ละ  20,000  บาท ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
รายละเอียดดังนี้
1.บานหวยหวา  หมู 1   ประกอบดวย
    -โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
2.บานหวยบงเหนือ  หมู 2   ประกอบดวย
    -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    - โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
3.บานหวยบงใต  หมู 3   ประกอบดวย
    -โครงการอบรมหมอชาวบานในพระราชประสงค
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
4.บานมวงเงาะ   หมู 4   ประกอบดวย
    -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
5.บานหนองโมง  หมู 5   ประกอบดวย
    -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
6.บานหินกอง    หมู 6   ประกอบดวย
    -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
7.บานหนองหิน  หมู 7   ประกอบดวย
    -โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
8.บานหนองสระแบง    หมู 8   ประกอบดวย
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    -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
9.บานยางบง  หมู  9   ประกอบดวย
    -โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
10.บานนอย  หมู 10   ประกอบดวย
    -โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
11.บานหนองไมงาม   หมู 11   ประกอบดวย
    -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
12.บานหวยหวาเหนือ   หมู 12   ประกอบดวย
    -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
13.บานหนองชุมแสง    หมู 13   ประกอบดวย
    -โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
14.บานหวยหวาใต  หมู 14   ประกอบดวย
    -โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
    -การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
    -โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่  75  ลําดับที่  3 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 827,260 บาท

งบบุคลากร รวม 758,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 758,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 716,760 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานประจําปและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนงของขาราชการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย    เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557  

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2555   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ
. 2561   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  ลง
วันที่  16  กรกฎาคม  2556
   

วันที่พิมพ : 10/9/2562  10:17:03 หนา : 69/113



ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก  โปรแกรม  เมน
บอรด  เมาส และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

งบลงทุน รวม 28,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ จํานวน 2,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมีโชคขาเหล็ก  จํานวน  1  ตัว  ราคา
ตัวละ  2,700  บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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โตะทํางานไม จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานไม   จํานวน  1  ตัว  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-  ขนาด  กวาง  0.80  เมตร  ยาว  1.50  เมตร  สูง  0.75  เมตร  
- ราคาที่เคยจัดซื้อในปงบประมาณ 2562
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย 
-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 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)   จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร    ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่มท 0810.7/ว
 4222  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 0879
   ลงวันที่  7  กุมภาพันธ 2562
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและกลุมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี
และกลุมอาชีพ เชน  คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร   คาอาหารกลางวัน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุในการฝึกอบรม  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542   มาตรา 16 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  64   ลําดับ
ที่  5

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูง
อายุ เชน  คาป้าย  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม    คาวัสดุในการฝึกอบรม  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542   มาตรา 16 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  81  ลําดับ
ที่  4  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,373,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,321,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,321,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 637,680 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานประจําปและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนงของขาราชการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 185,160 บาท

เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป   ใหแกลูกจางประจํา   จํานวน  1  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 422,520 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง    จํานวน   3   อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  พ.ศ.2547  แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 34,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางและเงินเพิ่ม
อื่นๆ  ของพนักงานจาง   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2558
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 6)  พ.ศ
.2558
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562

วันที่พิมพ : 10/9/2562  10:17:03 หนา : 78/113



งบดําเนินงาน รวม 888,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 288,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย    เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)   
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156  ลงวัน
ที่  19  กันยายน  2560

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ ว 2381  ลงวันที่ 17
 เมษายน 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ ว 5862  ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3
  พ.ศ. 2549   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่  9
  สิงหาคม  2559

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายสําเนาเอกสาร คาใชจายดานอิเล็กทรอนิก คาใชจาย
ตางๆ ที่มีความจําเปน รวมทั้งคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางทํา
ของ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่   7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556

คาเชารถเกรด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชารถเกรด ปรับแตงถนนลูกรัง,ถนนดิน  หมูที่  1 -14  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่   7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอด
รถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2555   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ
. 2561   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  ลง
วันที่  16  กรกฎาคม  2556
   

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารและบํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
 เชน  คาป้าย   คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม    คาวัสดุในการฝึกอบรม  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและการ
บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  พ.ศ.2548
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  80   ลําดับ
ที่  1  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน  คาซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร ฯ
 เชน  เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เชน  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทราย หิน ตะปู น้ํามันทา
ไม ทินเนอร ยางมะตอยสําเร็จรูป  ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คาจัดซื้อแบตเตอรรี่ , ยาง
นอก ,ยางใน ,น้ํามันเบรก ,น้ํากลั่น ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน,น้ํามัน
ดีเซล,แกสหุงตม,น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร     เชน     กระดาษเขียน
โปสเตอร  ฟลม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง  อัด  ขยาย  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก  โปรแกรม  เมน
บอรด  เมาส และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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งบลงทุน รวม 164,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 164,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องตัดสติกเกอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร  ขนาด  A3  
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558

เครื่่องปรับอากาศ จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน   ขนาดไมต่ํากวา   24,000  บีทียู   จํานวน  1  เครื่อง  
- เปนตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2561
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องเจาะดิน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะดิน  ขนาด 8 -12  นิ้ว   จํานวน  1  เครื่อง
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558

เครื่องสูบน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล(ซับเมอรสซิเบิล)   ขนาด  2  แรง
มา พรอมตูควบคุม   จํานวน  4  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  20,000   บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่่องตัดหญา จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  แบบลอจักรยาน   จํานวน  2
  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 12,000.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1.เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น
2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 5  แรงมา
3.ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ  ประมาณ  26   นิ้ว
4.รัศมีตัดหญาไดกวาง ไมนอยกวา 20  นิ้ว
5.ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต  ไมนอยกวา 1.50  ลิตร
- เปนตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร    ฉบับเดือนมีนาคม  2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่มท 0810.7/ว
 4222  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 0879
   ลงวันที่  7  กุมภาพันธ 2562

งานไฟฟ้าถนน รวม 180,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 180,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา  บานหวยบงใต  หมูที่  3  สาย
จากบานนายสมสันต  ธงภักดิ์ ถึง บานนายเสถียร  จาริชานนท  ระยะทาง
ยาว 90.00 เมตร   จํานวนเงิน  30,000.-  บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616   ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427  ลงวันที่  7
  สิงหาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  38   ลําดับ
ที่  54 
2. เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา   บานยางบง  หมูที่  9
สายที่ 1  สายจากบานนางแพงสี  คุมหมู ถึงบานนายสมควร  ศรีวงษ
ชัย  ระยะทางยาว 43.00 เมตร     จํานวนเงิน   20,000.-  บาท
สายที่ 2  สายจากบานนายฮุง    แทนผักแวน ถึงบานนายไพ   ผิวเฮา และ
นายธงชัย  จันทึก   ระยะทางยาว 67.00 เมตร   จํานวนเงิน   30,000.-  บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616   ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427  ลงวันที่  7
  สิงหาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  51  ลําดับ
ที่  155 (สายที่ 1)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  51   ลําดับ
ที่  156  (สายที่ 2)
3. เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ํา   บานหวยหวาเหนือ   หมูที่ 12
   สายจากหนาบานนายวินันท  กองเกิด  ถึงนานายเสมอ  ดังโพนทอง  ระยะ
ทางยาว 400.00 เมตร   จํานวนเงิน   100,000.-  บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616   ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427  ลงวันที่  7
  สิงหาคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  57  ลําดับ
ที่  199
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 388,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 388,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 388,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจางเหมาผูดําเนินการจัดเก็บขยะและมูลฝอยในตําบลหวยบง จํานวน 348,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจางเหมาผูดําเนินการจัดเก็บขยะ
และมูลฝอยในตําบลหวยบง   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2560 
- เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.2560
   ลงวันที่  18  ตุลาคม   2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
  ลงวันที่  16  มกราคม   2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 627  ลงวันที่  7   มีนาคม   2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 485  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ  2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 698  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ  2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2
/ว 1031  ลงวันที่  15  มีนาคม  2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  82  ลําดับ
ที่  4  
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โครงการอบรมใหความรูและสงเสริมการลดและคัดแยกขยะตั้งแตครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูและสงเสริมการ
ลดและคัดแยกขยะตั้งแตครัวเรือน  เชน  คาป้าย  คาสมนาคุณวิทยากร   คา
อาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม  และ
รายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  82  ลําดับ
ที่  2  

โครงการอบรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก (อถล.)   เชน  คาป้าย  คาสมนาคุณวิทยากร   คาอาหาร   คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม   คาวัสดุ อุปกรณ   และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก  พ.ศ.2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  83  ลําดับ
ที่  6  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 115,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงาน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เชน  คาป้าย  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมารถโดยสาร   คาวัสดุในการ
ฝึกอบรม  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542   มาตรา 16 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3
/ว 1953   ลงวันที่  17  พฤษภาคม  2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  64  ลําดับ
ที่  1  
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โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน  เชน  คาป้าย   คาน้ํา  คาน้ําแข็ง  คาจัดสถานที่  คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.3
/ว 179   ลงวันที่  15  มกราคม  2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.3
/ว 1921   ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  78  ลําดับที่  2

โครงการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะ
สั้น   เชน  คาป้าย  คาสมนาคุณวิทยากร   คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม     คาวัสดุในการฝึกอบรม  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542   มาตรา 16 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  64  ลําดับที่  2
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสาวไหม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสาวไหม   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.กําลังการผลิต  300  เมตร  ตอนาที
2.มอเตอรที่มีกําลังไฟฟ้า 250 W  มีชุดแปลง
ไฟฟ้า  Input  220 V   Output  24 V 
3.มีอักสาว  จํานวน  2  ชุด ขนาดเสนผาศูนยกลาง  เทากับ 50
  เซนติเมตร  พรอมชุดกระจายเสนไหม
4.หมอตมรังไหมทําดวยสแตนเลส ออกแบบใหมีชุดทําความรอนที่สามารถ
ปรับอุณหภูมิไดระหวาง  25 ถึง 99  องศาเซลเซียส พรอมฉนวนกันความรอน
5.สามารถปรับความเร็วรอบของอักสาวไดสูงสุด  400  รอบตอนาที 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
   ลงวันที่  9  มิถุนายน 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 92  ลําดับที่  4
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาหวยบงคัพตานยาเสพติด ประจําป 2563 จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาหวยบงคัพตานยาเสพ
ติด ประจําป 2563  เชน  คาป้าย   คาวัสดุ  อุปกรณ  และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  81   ลําดับ
ที่  1 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันผูสูงอายุ เชน  คา
ป้าย   คาวัสดุ และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542   มาตรา 16 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  81  ลําดับ
ที่  2 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,267,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางออกแบบ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบ จางควบคุมงาน จายใหแกเอกชนหรือนิติบุคคล
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120  ลง
วันที่  9  ธันวาคม  2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางในการสรางฝายมีชีวิตบานหวยบงใต หมู 3 บริเวณ
ลําหวยมวง(ตอนลาง) และบานนอย  หมู 10  บริเวณลําหวยทับ
ควาย (ตอนกลาง) เชน ทรายหยาบ  กระสอบใสทราย  เชือกในลอน  ไม
ไผ เชือกฝาง  ไมชะเนาะ ฯลฯ 
- สวนแรงงานใชแรงงานจากประชาชน  (ตามหนังสืออําเภอเมืองชัยภูมิ ที่ ชย
 0023.6/315  ลงวันที่  14  มกราคม  2562)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่   7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556

วันที่พิมพ : 10/9/2562  10:17:04 หนา : 97/113



งบลงทุน รวม 2,167,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,167,400 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดรางระบายน้ํา  
บานหินกอง หมู 6

จํานวน 169,900 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดราง
ระบายน้ํา  บานหินกอง หมู 6 สายหนาบานนายสุวรรณ  หาญมะโน ถึงหนา
บานนายสวัสดิ์  งามไขน้ํา  ปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.ขนาดกวางเฉลี่ย 0.35
-0.40 เมตร ยาว 82.00 เมตร  พรอมเหล็กตะแกรงฝาปด (ยาว 1.00 เมตร
ตอ1 ฝา) จํานวน 82 ฝา    (ตามแบบ อบต.หวยบงกําหนด) ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ(ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  46  ลําดับ
ที่  109 
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โครงการปรับปรุงถนน คสล.บานมวงเงาะ  หมู 4 จํานวน 280,600 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.บานมวงเงาะ หมู 4
สายที่ 1 สายซอยดวงเงิน  ถนนกวาง 3.00 เมตร  ยาว 29.00
   เมตร  หนา 0.15  เมตร (มีพื้นที่ไมนอยกวา 87.00 ตร.ม.) พรอมลงลูกรัง
ไหลทาง (มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 3 ลบ.ม.)  วางทอระบายน้ํา คสล
.ศก.0.30 ม. จํานวน 5 ทอน พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย (ตาม
แบบ อบต.หวยบงกําหนด)
สายที่ 2  สายซอยไพศาลพงษ   ถนนกวาง 3.00  เมตร  ยาว 72.00
  เมตร  หนา 0.15  เมตร  (มีพื้นที่ไมนอยกวา 216.00 ตร.ม.)พรอมลงลูกรัง
ไหลทาง มีปริมาตรลูกรัง  ไมนอยกวา 7.00 ลบ.ม.วางทอระบายน้ํา คสล
.ศก.0.30  เมตร จํานวน 5 ทอน พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย (ตาม
แบบ อบต.หวยบงกําหนด)
สายที่ 3   สายซอยดวงชัยภูมิ   ถนนกวาง 3.00  เมตร  ยาว 43.00
  เมตร หนา 0.15  เมตร (มีพื้นที่ไมนอยกวา 129.00 ตร.ม.) วางทอระบาย
น้ํา คสล.ศก.0.30 เมตร จํานวน 4  ทอน  พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบ
รอย (ตามแบบ อบต.หวยบงกําหนด)
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ(ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  41  ลําดับ
ที่  77  (สายที่  1)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  41  ลําดับ
ที่  79  (สายที่  2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  41  ลําดับ
ที่  81  (สายที่  3)
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โครงการปรับปรุงถนน คสล.บานหนองโมง  หมู 5 จํานวน 216,600 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.บานหนองโมง  หมู 5
สายซอยหนาบานนายวรวิทย  ศรีจําปา ถึงหนาบานนายปกรณเกียรติ  ศรี
จําปา 
ชวงที่ 1 ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไม
นอยกวา 162.00 ตารางเมตร)
ชวงที่ 2 ถนนกวาง 4.00 เมตร  ยาว 50.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  (มีพื้นที่
ไมนอยกวา 200.00 ตร.ม.) พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพ มีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา  5.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หวยบงกําหนด) ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ(ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  44   ลําดับ
ที่  99

โครงการปรับปรุงถนน คสล.บานหนองสระแบง  หมู 8 จํานวน 294,500 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.บานหนองสระแบง  หมู 8   สายบานนาย
บุญชม  ดวงจินดา ถึงบานนางทองดํา  เค็งชัยภูมิ ถนนกวาง 5.00
 เมตร  ยาว 98.00 เมตร   หนา 0.15  เมตร  (มีพื้นที่ไมนอยกวา 490.00 ตร
.ม.) พรอมลงลูกรังไหลทาง หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไมนอย
กวา  9.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หวยบงกําหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ(ชั่วคราว) จํานวน 1
 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  49   ลําดับ
ที่  137  
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โครงการปรับปรุงถนน คสล.บานหวยบงใต  หมู 3 จํานวน 58,500 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.บานหวยบงใต  หมู 3  สายจากบานนาย
อุย  กําเนิดหิน ถึงบานนางสุภาพ  อาจอนงค   ถนนกวาง 4.00
 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีพื้นที่ไมนอยกวา 88.00 ตาราง
เมตร) วางทอระบายน้ํา คสล.ศก.0.30 เมตร  จํานวน 5 ทอน พรอมยาแนว
ประสานทอใหเรียบรอย (ตามแบบ อบต.หวยบงกําหนด) ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ(ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  39   ลําดับ
ที่  55 

โครงการปรับปรุงถนน คสล.บานหวยหวา  หมู 1 จํานวน 101,800 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.บานหวยหวา  หมู 1   สายจากสามแยกนา
นางวงษมา  ตะพันธุ  ถึงหนาโรงสีชุมชน หมู 14    ถนนกวาง 4.00
  เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  (มีพื้นที่ไมนอยกวา 160.00  ตร.ม
.)พรอมลงลูกรังไหลทาง  (มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 4.00  ลบ.ม.)  (ตาม
แบบ อบต.หวยบงกําหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน 1
 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ(ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  34   ลําดับ
ที่  23  

วันที่พิมพ : 10/9/2562  10:17:04 หนา : 101/113



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บานหวยหวา  หมู 1 จํานวน 42,300 บาท

เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงถนนลูกรัง  บานหวยหวา  หมู 1  
สายที่ 1 สายจากที่นานางวงษมา  ตะพันธุ  ถึงที่นานางสมภาร  ศรีวงษชัย
ชวงที่ 1 ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
ชวงที่ 2 ถนนกวาง 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร (มีพื้นที่รวมกันไมนอย
กวา 1,700.00  ตร.ม.) ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10  เมตร  มีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา  170.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หวยบงกําหนด)
สายที่ 2 สายจากสามแยกนานายบัวพา  พลหินลาด ถึงนานายสุทัศน   ชู
สกุล   ถนนกวาง 2.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร  (มีพื้นที่ไมนอยกวา 750.00
  ตารางเมตร)   ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา  75.00 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หวยบงกําหนด) ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ(ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  34   ลําดับ
ที่  22  
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โครงการปรับปรุงทํานบกั้นน้ํา  บานหวยบงเหนือ  หมู 2 จํานวน 60,200 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงทํานบกั้นน้ํา  บานหวยบงเหนือ  หมู 2   คลองน้ําขาง
เมรุ วัดโคกสวาง   
ทํานบกั้นน้ําชวงที่ 1  สันทํานบกั้นน้ํากวาง 2.00 เมตร  ยาว  20.00 เมตร  สูง
เฉลี่ย 1.60 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา  คสล.ศก. 0.40   เมตร  จํานวน 12
  ทอน  
ทํานบกั้นน้ําชวงที่ 2 สันทํานบกั้นน้ํากวาง  2.00  เมตร ยาว  20.00
  เมตร  สูงเฉลี่ย  2.50 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.ศก. 0.40
  เมตร  จํานวน 16  ทอน    (ตามแบบ อบต.หวยบงกําหนด )ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ(ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  36  ลําดับ
ที่   29 

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดรางระบายน้ํา  
บานนอย หมู 10

จํานวน 242,900 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดราง
ระบายน้ํา  บานนอย หมู 10  สายจากหนาบานนางบุญไว  พิมสุคะ ถึงหนา
บานนางนอย  ศรีวงษชัย  ปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.ขนาดกวางเฉลี่ย 0.35-
0.40 เมตร ยาว 118.00 เมตร  พรอมเหล็กตะแกรงฝาปด (ยาว 1.00 เมตร
ตอ1 ฝา)  จํานวน 118  ฝา   (ตามแบบ อบต.หวยบงกําหนด) ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ(ชั่ว
คราว) จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  53  ลําดับ
ที่  172 
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โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดรางระบายน้ํา  
บานหนองไมงาม  หมู 11

จํานวน 293,600 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดราง
ระบายน้ํา  บานหนองไมงาม หมู 11   สายจากบานนางพันทิพพา  บุญ
เศษ  ถึงสามแยกบานนายสมพงษ  ศิริวัฒนเมธานนท   ปรับปรุงรางระบาย
น้ํา คสล.ขนาดกวางเฉลี่ย 0.35-0.40 เมตร ยาว 188.00 เมตร  พรอมเหล็ก
ตะแกรงฝาปด (ยาว 1.00 เมตรตอ 1 ฝา)  จํานวน  107  ฝา (ตามแบบ อบต
.หวยบงกําหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  และติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ(ชั่วคราว)   จํานวน  1  ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  55    ลําดับ
ที่  187 

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดรางระบายน้ํา  
บานหนองหิน หมู 7

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดราง
ระบายน้ํา  บานหนองหิน หมู 7  สายจากหนองวัดโคกสวาง ถึงหนาบานนาย
สายันต  เผยศิริ   ปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.ขนาดกวางเฉลี่ย 0.35-0.40
 เมตร ยาว 45.00 เมตร  พรอมเหล็กตะแกรงฝาปด  (ยาว 1.00 เมตรตอ1
 ฝา) จํานวน 45 ฝา   (ตามแบบ อบต.หวยบงกําหนด) ติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ(ชั่วคราว) จํานวน 1 ป้าย  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  48  ลําดับ
ที่  125 
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โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดรางระบายน้ํา  
บานหวยหวาใต  หมู 14

จํานวน 308,500 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดราง
ระบายน้ํา  บานหวยหวาใต หมู 14  สายจากหนาบานนางประนอม  ผดุง
จิตร ถึงหนาบานนางรําไพ  ปนแกว  ปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล.ขนาดกวาง
เฉลี่ย 0.35-0.40 เมตร ยาว 243.00 เมตร  พรอมเหล็กตะแกรงฝา
ปด  (ยาว 1.00 เมตรตอ1 ฝา) จํานวน  77  ฝา   (ตามแบบ อบต.หวยบง
กําหนด)ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ(ชั่วคราว)   จํานวน  1  ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 16
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  59   ลําดับ
ที่  226  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน    สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  , วัสดุเพาะชํา , อุปกรณในการขยายพันธุพืช   เชน  ใบ
มีด   เชือก  ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เชน  คาป้าย  คาน้ํา   คาน้ําแข็ง  คาตนไม  คาวัสดุ   และรายจายอื่นๆ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542   มาตรา 16 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย ในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  82  ลําดับ
ที่  1  

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคาวัสดุอื่นๆ   เชน   คามิเตอรน้ํา  สารสม คลอรีน  ปูน
ขาว   และกรวดกรองน้ําหรือทรายกรองใชในงานระบบประปา ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาองคการบริหารสวนตําบลหวยบง
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,739,890 บาท

งบกลาง รวม 22,739,890 บาท
งบกลาง รวม 22,739,890 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลหวยบง  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81  ลงวันที่  10 กรกฎาคม  2557
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.4
/ว 2674  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562    

วันที่พิมพ : 10/9/2562  10:17:04 หนา : 107/113



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปในอัตรารอยละ  0.2 ของคาจาง
โดยประมาณการทั้งป  ของพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81  ลงวันที่  10 กรกฎาคม  2557
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว
 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม   2561
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.4
/ว 2674  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2562    
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,318,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ  60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2552  และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจาย
อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60-69
  ป จะไดรับ  600  บาท  อายุ  70-79  ป จะไดรับ  700  บาท  อายุ  80-89
  ป จะไดรับ  800  บาท และอายุ 90  ปขึ้นไป  จะไดรับ 1,000  บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2552  แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่  4  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2927
  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  79  ลําดับ
ที่  2 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 7,392,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการมีสิทธิจะไดรับ
เบี้ยความพิการคนละ  800  บาทตอเดือน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2553  แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ. 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2927
  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  79   ลําดับ
ที่  3 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส   ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยได
รับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู
อุปการะ ดูแล  ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  คนละ  500  บาท
ตอเดือน  จํานวน   27   คน     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542   มาตรา 16
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2927
  ลงวันที่  25  กรกฎาคม  2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  79   ลําดับ
ที่  1 

สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท
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เพื่อจายในกรณีที่จําเปนตามความเหมาะสม โดยใหหนวยงานที่มีความจําเปน
ตองใชเงินชี้แจงเหตุผลของความจําเปน หากไมรีบดําเนินการจะเกิดความเสีย
หายแกราชการหรือประชาชนไดรับความเดือดรอน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2560
  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0313.4/ว 667    ลง
วันที่  12   มีนาคม  2545
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่  6
  มิถุนายน 2559  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684  ลง
วันที่  8  กุมภาพันธ  2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2
/ว 76   ลงวันที่  13  มกราคม  2558
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4
/ว 526  ลงวันที่  8  มีนาคม  2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4
/ว 1064  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1173  ลงวันที่  15  มิถุนายน  2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4
/ว 1520  ลงวันที่  2  สิงหาคม  2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768  ลง
วันที่  29  พฤศจิกายน  2560
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 516  ลงวันที่  22   กุมภาพันธ  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4
/ว 1632  ลงวันที่  4  มิถุนายน 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.5
/ว 4014  ลงวันที่  12  ธันวาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4
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/ว 4182  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.5
/ว 305  ลงวันที่  22  มกราคม  2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4
/ว 588  ลงวันที่  13   กุมภาพันธ  2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.4
/ว 1273  ลงวันที่  25  มีนาคม  2562
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0820.3
/ว 6884  ลงวันที่  1  เมษายน  2562

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายเงินรางวัล จํานวน 2,500 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเงินรางวัลคาปรับผูกระทําผิดกฎจราจรตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก  พ.ศ.2522     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3892   ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  ลง
วันที่  16  กรกฎาคม  2556

ทุนการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษาและผูดอยโอกาส
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  ลง
วันที่  16  กรกฎาคม  2556

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นตําบลหวยบง จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ตําบลหวย
บง  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ.2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444   ลงวัน
ที่  24  มกราคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  ลง
วันที่  16  กรกฎาคม  2556
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่  75    ลําดับ
ที่  2

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 189,990 บาท

เพื่อสําหรับจายเปนสวัสดิการใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ประจํา    ตามหนังสือสั่งการที่ใหองคการบริหารสวนตําบล  หักเงินรายได
สมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในอัตรารอยละ
หนึ่ง ของประมาณการรายรับประจําป  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657   ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30  ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2560
- เปนไปตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0808.5/ว 3466   ลงวันที่  29
  ตุลาคม  2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
   ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2561
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