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                            ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง 

เร่ือง  การประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

..................................... 
   

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการ

ดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ  เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยาง

นอยสามสิบวัน 

     องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง อําเภอเมืองมหาสารคาม ไดจัดทําแผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดเรียบรอยแลว จึงประกาศใช

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแตวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 เปนตนไป   

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

                                                             
               (นายวิชัย  จําปาทิ) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง 



คํานํา 

ตามท่ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการจัดทํา

แผนการดําเนินงาน ตามหมวด 5  ขอ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอน

ดําเนินการ ดังนี้ (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการใน

พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน       

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการ

ดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และ ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณ

จากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทํา

และการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน   

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง จึงไดดําเนินการ

จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น    

และใชเปนแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองใหมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด

ตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความ

สะดวกมากข้ึน และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ฉบับนี้ จะสามารถใชเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ ผูท่ีเก่ียวของเปนอยางดี  

             องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง 
                                                                            12 ตุลาคม 2564    
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

            1.1  บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและ

แผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา

และกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น เพ่ือให

แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการ

ประสาน และบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการ

ดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (หมวด5 ขอ 26 , 27) ไดกําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ

เปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ  เพ่ือใหประชาชน

ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ปงบประมาณนั้น 

                   ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ

โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของ

ผูบริหารทองถ่ิน” 

          แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนนิงาน                                                                

แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผล  ดังนั้น

แผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้       
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1. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนการดําเนินการ (Action Plan) 

2. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 

3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการท่ีชัดเจน และ 

แสดงถึงการดําเนินงานจริง 

4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลหวยแอง   

1.2  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงคของ 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว 

2. เพ่ือใหการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน 

3. เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของกิจกรรมโครงการ 

4. เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินงานในแตละไตรมาส 

5. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดชัดเจน 

6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซํ้าซอนของโครงการตาง ๆ 

7. เพ่ือกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการดําเนินการจริง

ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง  ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบลแหงนั้นเอง และ

โครงการ/กิจกรรม ท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานใน

พ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด / อําเภอ แบบบูรณาการ 

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร และแผนงานท่ีเก่ียวของ  ท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี

เคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ 

สวนท่ี   1   บทนํา 

สวนท่ี   2   บัญชี โครงการ / กิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือ

ประกาศใช  การประกาศแผนการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําประกาศ เรื่อง แผนการดําเนินงาน

องคการบริหารสวนตําบลหวยแองประจําปงบประมาณ เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถ

ตรวจสอบได 



3 

 

 
 

1.4  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

1. การดําเนินงานเปนไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตรแนวทางท่ีวางไว 

2. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองเปนไป 

ตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานไดชัดเจน 

4. สามารถทราบถึงความกาวหนาของโครงการและแกไขปญหาไดทันทวงที 

5. ทราบถึงผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส 

6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือใหการใช 

งบประมาณเปนไปอยางคุมคาและประหยัด 
 

จากข้ันตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

คณะกรรมการสนับสนุน 

จัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมโครงการ / กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทาํร่างแผนการดาํเนินการ 

เสนอร่างแผนการดาํเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการดาํเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเหน็ชอบ 

ประกาศใช้ 

หน่วยงานอื่น 



แบบ ผด.01


จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินงาน โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.35 2,053,200 12.18

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.53 617,300 3.66

รวม 5 5.90 2,670,500 15.84

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมเกษตรปลอดสารพิษ

     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -

     2.2 แผนงานการเกษตร 3 3.53 65,000 0.39

รวม 3 3.53 65,000 0.39

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางชุมชนใหเขมแข็ง

     3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - -

     3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 8 9.41 180,000 1.07

     3.3 แผนงานงบกลาง 6 7.06 6,817,600 40.43

     3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 9.41 800,000 4.74

     3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 3.53 100,000 0.59

     3.6 แผนงานสาธารณสุข 10 11.76 464,000 2.75

รวม 35 41.18 8,361,600 49.59
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กองสวัสดิการสังคม

สํานักปลัด/กองสวัสดิการสังคม

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองสาธารณสุข

กองชาง

กองสงเสริมการเกษตร

สํานักปลัด/กองคลัง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กองชาง

กองชาง

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ 
2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร/แผนงาน



แบบ ผด.01


จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินงาน โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูและฟนฟู

    อารยธรรม

     4.1 แผนงานการศึกษา 9 10.59 1,914,830 11.36

     4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 2.35 185,000 1.10

     4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.35 130,000 0.77

     4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 20 23.53 3,319,800 19.69

     4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 5 5.88 130,000 0.77

     4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -

     4.7 แผนงานการเกษตร - - - -

รวม 38 5,679,630 33.68

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - -

     5.2 แผนงานการเกษตร 3 3.53 65,000 0.39

     5.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1.18 20,000 0.11

     5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห - - - -

รวม 4 4.71 85,000 0.50

รวมทั้งสิ้น 85 100.00 16,861,730 100.00
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สํานักปลัด

กองสงเสริมการเกษตร

กองสาธารณสุข

กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษา

สํานักปลัด/กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม

กองชาง

กองสงเสริมการเกษตร

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร/แผนงาน



  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 1,953,200 ตําบลหวยแอง กองชาง

ดังตอไปนี้

1.1 โครงการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางสิ่งสาธารณูปโภคภายในตําบลหวยแอง 50,000 ตําบลหวยแอง

1.2 โครงการกอสราง และปรับปรุงลาน กอสราง และปรับปรุงซอมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนาอาคาร 200,000 องคการบริหาร

คอนกรีตเสริมเหล็กหนาอาคารสํานักงาน สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง สวนตําบลหวยแอง

องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง

1.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานหมากหญา 200,000 บานหมากหญา

เหล็ก หมูที่ 6 บานหมากหญา ตามแบบแปลน  หมูที่ 6

จุดที่ 1 ชวงที ่1 กวาง 3.5 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 105 ตารางเมตร

จุดที่ 1 ชวงที ่2 กวาง 2.5 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 50 ตารางเมตร

จุดที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 228 ตารางเมตร 

พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

6

กอสรางโครงสรางพื้นฐานสิ่งสาธารณูปโภคภายในตําบลหวยแอง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ

แบบ ผด.02



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองชลประทาน 5LL  200,000 บานหมากหญา

เหล็ก ถนนเลียบคลองชลประทาน 5LL หมูที่ 1 บานดอนไฮ กวาง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 หมูที่ 6

หมูที่ 1 บานดอนไฮ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 360 ตารางเมตร

พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

1.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบานนายประไมล - ลําหวยแอง  89,000 บานทางาม

เหล็กแยกบานนายประไมล - ลําหวย หมูที ่4 บานทางาม หมูที่ 4 

แอง หมูที่ 4 บานทางาม ตามแบบ กวาง 5 เมตร ยาว 13 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 65 ตารางเมตร

พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

1.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหมูบาน หมูที ่5 200,000 บานโคกลาม

เหล็ก ถนนรอบหมูบาน หมูที่ 5 บานโคกลาม กวาง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หมูที่ 5 

บานโคกลาม หรือปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 250 ตารางเมตร

พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

1.7 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริม กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค หมูที่ 10 บานโสทอน 100,000 บานโสทอน

เหล็กเอนกประสงค หมูที่ 10 กวาง 10 เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณ  หมูที่ 10 

บานโสทอน พื้นที่ไมนอยกวา 250 ตารางเมตร

พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

1.8 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริม กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค หมูที่ 3 บานโด 100,000 บานโด หมูที่ 3

เหล็กเอนกประสงค หมูที่ 3 บานโด กวาง 10 เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณ 

พื้นที่ไมนอยกวา 250 ตารางเมตร

7

พ.ศ. 2564โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1.9 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลง ปรับปรุงซอมแซมถนนลงหินลูกรัง หมูที ่10 บานโสทอน  100,000 บานโสทอน

หินลูกรัง หมูที่ 10 บานโสทอน กวาง 3 เมตร ยาว 667 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ  หมูที่ 10 

ปริมาณหินลูกรัง ไมนอยกวา 200 ลูกบาศกเมตร   

พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

1.10 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลง ปรับปรุงซอมแซมถนนลงหินลูกรัง หมูที่ 3 บานโด  100,000 บานโด หมูที่ 3

หินลูกรัง หมูที่ 3 บานโด กวาง 3 เมตร ยาว 667 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ 

ปริมาณหินลูกรัง ไมนอยกวา 200 ลูกบาศกเมตร   

พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

1.11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายกิตติ คําทุย - นายพูล  200,000 บานหวยแอง

เสริมเหล็ก สายบานนายกิตติ คําทุย - โสกชาตรี หมูที ่9 บานหวยแอง กวาง 3.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 หมูที่ 9

นายพูล โสกชาตรี หมูที่ 9 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 367.5 ลูกบาศกเมตร

บานหวยแอง พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

1.12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหอประปา - บานนาย   200,000 บานทาสําราญ

เสริมเหล็กจากหอประปา - บานนาย สมประสงค หมูที่ 7 บานทาสําราญ กวาง 4 เมตร ยาว 89 เมตร  หมูที่ 7

สมประสงค หมูที่ 7 บานทาสําราญ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 356 ตารางเมตร

พรอมปายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

1.13 เงินชดเชยคางานกอสราง(K) ชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได(ชดเชยปรับคา k)  80,000 องคการบริหาร

ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2055 ปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี สวนตําบลหวยแอง

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขประเภท

งานกอสรางสูตรวิธีการคํานวนที่ใชกับสัญญาารปรับลดคาได(คาK)
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1.14 คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จาย จางควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให 67,100 องคการบริหาร

ใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภาย ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง คาควบคุมงานกอสรางงานโครงสรางพื้นฐาน ที่จาง สวนตําบลหวยแอง

นอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง 

และ มาตรา 90 วรรคสอง

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติกรณีเปน 100,000 องคการบริหาร กองชาง

การจางเหมาทั้งคาสิ่งของกรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง  สวนตําบลหวยแอง

งานใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ใหปฏิบัติดังนี้

(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย


(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด
ุ

- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

3 วัสดุประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ จัดซื้อวัสดุประเภทตาง ๆ 80,000 องคการบริหาร กองชาง

3.1 วัสดุไฟฟาและวิทยุ วัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 60,000 สวนตําบลหวยแอง

ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป

หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  

1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
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โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ

3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน

ภัย คาติดตั้ง เปนตน

โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ดังนี ้ 


(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  


- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน

ไมยืนนานหรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถ

ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้ ไมโครโฟน 

ขาตั้งขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรง

ดัน มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟฟา ฯลฯ 


(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  


- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 

แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้

ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย

ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา

หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ 

(3) ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล 


- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการ

ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
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พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี ้ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดง

วงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 


3.2 วัสดุกอสราง จัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการกอสรางตางๆ ฯลฯ
 20,000

4 ครุภัณฑประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ จัดซื้อครุภัณฑประเภทตาง ๆ 26,300 องคการบริหาร กองชาง

4.1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 22,000 สวนตําบลหวยแอง

งานประมวลผล

4.2 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 4,300

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) (Ink Tank Printer)

5 อุดหนุนสวนราชการ ดังตอไปนี้ อุดหนุนการไฟฟาจังหวัดมหาสารคาม 511,000 หมูที ่2 ,4 ,8 กองชาง

5.1 อุดหนุนการไฟฟาจังหวัดมหาสารคาม ขยายเขตไฟฟา หมูที ่2                            200,000

เพื่อขยายเขตไฟฟา หมูที ่2 - หนาบานนายไสย หาสีโน - บานนายกมล หายหัตถี 
 

และ หนาบานนายวรรณชัย คําเบาเมือง - หนาโรงไม 
 

5.2 อุดหนุนการไฟฟาจังหวัดมหาสารคาม ขยายเขตไฟฟา หมูที ่4                            111,000

เพื่อขยายเขตไฟฟา หมูที ่4 - นานางละมัย  คํานวณอินทร - นานายบุญมี ศรีภูชน 


5.3 อุดหนุนการไฟฟาจังหวัดมหาสารคาม ขยายเขตไฟฟา หมูที ่8                            200,000

เพื่อขยายเขตไฟฟา หมูที ่8 - สายคลองชลประทาน 003
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม



  แผนงานการเกษตร

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

6 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ ดําเนินงานสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 องคการบริหาร กองสงเสริม

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ สวนตําบลหวยแอง การเกษตร

(ทฤษฎีใหม) คาวัสดุการเกษตร เชน ตนไม ปุย คาปายโครงการปายประชาสัมพันธ

ปายรณรงค คาน้ําดื่ม น้ําใชในการดําเนินโครงการคาจางเหมาบริการ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ

7 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชและพืช ดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราช 30,000 ตําบลหวยแอง กองสงเสริม

สมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําริฯโดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุอุปกรณที่จําเปนการจัดโครงการ การเกษตร

คาวัสดุการเกษตร เชน ตนไม ปุย คาปายโครงการปายประชาสัมพันธ

ปายรณรงค  คาน้ําดื่ม น้ําใชในการดําเนินโครงการ คาจางเหมาบริการ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ 

8 คาบํารุงรักษาและซอมแซม ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติกรณีเปน 5,000 องคการบริหาร กองสงเสริม

การจางเหมาทั้งคาสิ่งของกรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง สวนตําบลหวยแอง การเกษตร

งานใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ใหปฏิบัติ ดังนี้

(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย


(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด
ุ

- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม



ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางชุมชนใหเขมแข็ง

  แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

9 คาบํารุงรักษาและซอมแซม ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติกรณีเปน  5,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

การจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณี สวนตําบลหวยแอง สังคม

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอม

แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัต ิดังนี ้                          


(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย


(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ


- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  


10 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ดําเนินงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี/กลุมอาชีพ โดยมีคาใช  30,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

กลุมสตรี/กลุมอาชีพ จายประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่อง  สวนตําบลหวยแอง สังคม

เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ

สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอ

สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปา หรือสิ่งที่ใชบรรจุ

เอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครง

การ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

11 โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ ดําเนินงานฝกอบรมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย 10,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  สวนตําบลหวยแอง สังคม

คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ คาหนัง
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

สือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา

อุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ

ผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง และ

เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่

จําเปนในการอบรม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

12 โครงการพัฒนากลุมอาชีพผลิตภัณฑสินคา ดําเนินงานพัฒนากลุมอาชีพผลิตภัณฑสินคาชุมชนโดยมีคาใชจาย 30,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

ชุมชน ประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุเครื่อง  สวนตําบลหวยแอง สังคม

เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร

และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการ

ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่

ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดู

วิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

สําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ

ตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ

การฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน

ในการอบรม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
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พ.ศ. 2564โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

13 โครงการสงเสริมอาชีพหัตถกรรมและ ดําเนินงานสงเสริมอาชีพหัตถกรรมและสิ่งประดิษฐในชุมชน โดยมีคาใช  30,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

สิ่งประดิษฐในชุมชน จายประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่อง สวนตําบลหวยแอง สังคม

เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร

และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการ

ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่ง

ที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดู  

งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปาย

โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ดําเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและสืบสานประเพณี โดยมีคาใช 40,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

และสืบสานประเพณี จายประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม และอุปกรณ  สวนตําบลหวยแอง สังคม

คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ

สําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ

ตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขา

รับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง และเครื่อง 

ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คาปายโครงการคาใชจายอื่นที่จําเปน 


ในการอบรม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  


15 โครงการอบรมสงเสริมการดูแลสุขภาพ ดําเนินงานอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุ โดยมีคาใชจาย 20,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

ผูสูงอายุโรงเรียนผูสูงอายุ ประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม  สวนตําบลหวยแอง สังคม

คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา
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รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ใชจายในการอบรม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  


16 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพผูพิการและ ดําเนินงานอบรมสงเสริมอาชีพผูพิการ/ผูดอยโอกาสโดยมีคาใชจาย  15,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

ผูดอยโอกาส ประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียน สวนตําบลหวยแอง สังคม

และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง

พิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร

คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร

สําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง 

และเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจาย 


อื่นที่จําเปนในการอบรม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  

  แผนงานงบกลาง

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

17 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหวยแอง 20,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

สวนตําบลหวยแอง สังคม

18 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  
 5,024,400 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

สวนตําบลหวยแอง สังคม

19 เบี้ยยังชีพคนพิการ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ
 1,243,200 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

สวนตําบลหวยแอง สังคม
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม
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รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

20 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ชีพใหแกผูปวยเอดส   150,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

สวนตําบลหวยแอง สังคม

21 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต. ไมนอยกวารอยละ 50  80,000 องคการบริหาร กองสาธารณสุข

ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  สวนตําบลหวยแอง

22 สํารองจาย ดําเนินงานกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหาความ 300,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

เดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น และในการชวยเหลือองคกร สวนตําบลหวยแอง

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

23 จางเหมาบริการปฏิบัติงานของพนักงาน ดําเนินการจางเหมาบริการการปฏิบัติงานของทีมกูชีพ ที่ไมไดเปนพนัก 540,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

กูชีพ งานสวนตําบล ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการชวยเหลือผูปวยอุบัติ  สวนตําบลหวยแอง

เหตุและผูปวยฉุกเฉิน ฯลฯ จํานวน 6 ราย 

24 โครงการจัดตั้งระบบการแพทย ดําเนินงานฝกอบรมจัดตั้งระบบการแพทยฉุกเฉินประจําตําบล (EMS) 20,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ฉุกเฉินประจําตําบล (EMS) โดยการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถใหมีความพรอมใน สวนตําบลหวยแอง

การปฏิบัติงาน

25 โครงการจัดหาเครื่องแตงกายชุดปฏิบัติ ดําเนินการจัดหาเครื่องแตงกายชุดปฏิบัติการสมาชิก อปพร. เจาหนาที่
 20,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

การสมาชิก อปพร.

 

หวยแอง  สวนตําบลหวยแอง

26 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ดําเนินงานฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  20,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ ฝกอบรม  สวนตําบลหวยแอง
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โครงการ / กิจกรรม



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ

คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ

สําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ

ตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ

การฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารคายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจาย

อื่นที่จําเปนในการฝกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการในการฝกอบรมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

27 โครงการฝกอบรมปองกันและระงับ ดําเนินงานฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยใหกับประชาชนและ  20,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

อัคคีภัย บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง โดยมีคาใชจายประกอบ  สวนตําบลหวยแอง

ดวยคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธี

เปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศ 

นียบัตรคาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ สําหรับผู

เขารับการฝกอบรมคาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ใน 

การฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝก

อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนา

คุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จํา

เปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการใชจายในการฝกอบรมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

28 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ ดําเนินงานเกี่ยวกับการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง  50,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ในชวงเทศกาล เทศกาลวันสําคัญตางๆ ฯลฯ สวนตําบลหวยแอง

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  
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พ.ศ. 2564



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

29 คาบํารุงรักษาและซอมแซม ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปน 50,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

การจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณี สวนตําบลหวยแอง

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย

สินเองใหปฏิบัติดังนี้

(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย


(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

30 วัสดุประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ ดําเนินการจัดซื้อวัสดุประเภทตาง ๆ 80,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

30.1 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อใชในงานปองกันและบรรเทา 60,000 สวนตําบลหวยแอง

สาธารณภัย เชน ถังเก็บเชื้อเพลิง ถุงมือ,รองเทา,สําลี,ผาพันแผล,

แอลกอฮอล และวัสดุตางๆที่จําเปน ฯลฯ

30.2 วัสดุอื่น จัดซื้อวัสดุตาง ๆ สําหรับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค และรถกูชีพกูภัย  30,000

ของอบต. ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัย

ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  


   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

31 โครงการชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด ดําเนินงานชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน เพื่ออบรมและ 20,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

อยางยั่งยืน รณรงคปองกันปราบปรามยาเสพติด ทั้งในสวนที่องคกรปกครองสวน สวนตําบลหวยแอง

ทองถิ่นดําเนินการเองหรืออุดหนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะ

บูรณาการ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและ

เยาวชนนอกสถานศึกษา ประกอบแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพ
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โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ติด พ.ศ. 2561 โดยคํานึงถึงสถานะการคลัง โดยมีคาใชจายประกอบดวย 

คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปด

คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ

เอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนา


คุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ

32 โครงการปกปองสถาบัน ดําเนินงานปองกันสถาบันสําคัญของชาต ิเพื่อจัดซื้อธงชาต ิธงตราสัญ- 60,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ลักษณเนื่องในวันสําคัญของชาต ิและคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับพิธีการคาใช สวนตําบลหวยแอง

จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เชน การจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษไว

ซึ่งชาติศาสนา พระมหากษัตริย อันเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนยรวมจิตใจ

ของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาต ิการจัดฝกอบรม ประชุมชี้แจงทําความ  

เขาใจเพื่อสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมาน

ฉันทโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เพื่อสรางความรูรัก

สามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจาย

เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ

อุปกรณคาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาหนังสือสําหรับผูเขารับ

การฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝก

อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนา

คุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
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โครงการ / กิจกรรม

และปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

อุปกรณคาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาหนังสือสําหรับผูเขารับ

การฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝก

อบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนา

คุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

33 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ดําเนินงานสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ทั้งในสวนที่องคกรปกครอง 20,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

สวนทองถิ่นดําเนินการเองหรืออุดหนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะ สวนตําบลหวยแอง

บูรณาการ โดยคํานึงถึงสถานะการคลัง โดยมีคาใชจายประกอบดวยคา

ใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปด

และปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนีย

บัตร คาถายเอกสาร  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ

การฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาใช


จายอื่นที่จําเปน

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

  แผนงานสาธารณสุข

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

34 คาจางเหมาบริการ ดําเนินการเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี ้คาถายเอก 60,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

สาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายใน สวนตําบลหวยแอง
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมา

บริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ

ตางๆ ฯลฯ  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  

35 คาบํารุงรักษาและซอมแซม ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติกรณี  5,000

เปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย 

สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง

รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้


(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย

(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  

36 วัสดุประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ จัดซื้อวัสดุประเภทตาง ๆ 102,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

36.1 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ 100,000 สวนตําบลหวยแอง

ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน

นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง


รายจายดังตอไปนี้

(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 

- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 

แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี ้

ทรายอะเบท วัคซีน สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ  
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยางลูกยาง หลอดแกว ถึงมือ กระดาษกรอง  

จุกตางๆ ฯลฯ

- คาจัดซื้อเคมีภัณฑ ทรายเคลือบสารเทมีฟอส สารไบโอแบท น้ํายาตางๆ

กําจัดลูกน้ํา

- คาจัดซื้อน้ํายาเคมีสําหรับพนหมอกควันและสารเคมีกําจัดยุงควบคุม

โรคไขเลือดออก

- คาจัดซื้อวัคซีนเพื่อควบคุมฌรคพิษสุนัขบา

- คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย น้ํายาเคมีและยาฆาเชื้อตางๆ 

สําหรับควบคุมปองกันโรคระบาดและโรคระบาดอุบัติใหมในคนและสัตว

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ 

36.2 วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  เมาส คียบอรด หมึกพิมพ เปนตน  2,000

- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

37 อุดหนุนเอกชน ดังตอไปนี้ อุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 215,000 องคการบริหาร กองสาธารณสุข

พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานฯ สวนตําบลหวยแอง

37.1 เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครง อุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ 10,000

การสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค สุนัขบาตามพระปณิธานฯ

พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานฯ

37.2 เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูล 5,000

จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค  - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 


สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานฯ




ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธานฯ

37.3 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที ่1-10 ในการดําเนินงานตาม 200,000

ดานสาธารณสุข หมูที่ 1-10 โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000 บาท

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
   

38 โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 20,000 องคการบริหาร กองสาธารณสุข

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ สวนตําบลหวยแอง

39 โครงการควบคุมโรคติดตอและโรคระบาด ดําเนินงานควบคุมโรคติดตอและโรคระบาดอุบัติใหม  20,000 องคการบริหาร กองสาธารณสุข

อุบัติใหม เชน โควิด-19 เชน โควิด-19 เปนตน สวนตําบลหวยแอง

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
   

40 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําดานการ ดําเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําดานการสงเสริมสุขภาพประจํา 20,000 องคการบริหาร กองสาธารณสุข

สงเสริมสุขภาพประจําหมูบาน หมูบาน สวนตําบลหวยแอง

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ

41 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย ดําเนินงานสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 10,000 องคการบริหาร กองสาธารณสุข

จากโรคพิษสุนัขบา - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ สวนตําบลหวยแอง

42 โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคเอดส ดําเนินงานอบรมใหความรูเรื่องโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 10,000 องคการบริหาร กองสาธารณสุข

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ สวนตําบลหวยแอง
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูและฟนฟูอารยธรรม

   แผนงานการศึกษา

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

43 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดําเนินการเปนคาใชจายตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางเหมา 510,000 องคการบริหาร กองการศึกษา

บุคคลในการปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว คาจางเหมาทั่วไป คาจางเหมา สวนตําบลหวยแอง

ทําความสะอาดสํานักงานคาจางเหมาแรงงาน คาธรรมเนียมตางๆ คารับ

วารสาร คาจางเหมาจัดทําของ คาจางเหมาถายเอกสารและเขาเลม คา

จางเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาจางเหมาจัดทํา

ปาย คาเบี้ยประกันภัย หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆที่เขาลักษณะรายจาย

ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง

เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  


44 คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  10,000 องคการบริหาร กองการศึกษา

ดําเนินการเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได สวนตําบลหวยแอง

ตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจาก

คาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอม

แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้

(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย


(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

- เปนไปตามพระราชบัญญัต ิและหนังสือสั่งการ 
45 วัสดุประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ จัดซื้อวัสดุประเภทตาง ๆ 20,000 องคการบริหาร กองการศึกษา

45.1 วัสดุกีฬา จายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาตางๆ ฯลฯ  สวนตําบลหวยแอง

- เปนไปตามพระราชบัญญัต ิและระเบียบ
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

46 โครงการประชุมผูปกครองเด็กศูนยพัฒนา ดําเนินงานประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชน คาอาหาร อาหารวาง  10,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เด็กเล็ก และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ   ขององคการบริหาร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ สวนตําบลหวยแอง

47 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร ดําเนินงานสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัด การเรียน 130,900 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) การสอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง(เงิน ขององคการบริหาร

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนตําบลหวยแอง

รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อาย ุ2-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวนเด็กนักเรียน 68 คน เปนคาจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700

บาท/คน เปนเงิน 130,900 บาท  


48 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 46,330 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ (คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรม ขององคการบริหาร

การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา พัฒนาผูเรียน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง  สวนตําบลหวยแอง

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) จํานวน 1 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อาย ุ3-5 ป 

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กนักเรียน 41 คน ดังนี
้

1) คาหนังสือเรียนอัตราคนละ 200บาท/ป จํานวน 41 คน เปนเงิน


 8,200 บาท

2) คาอุปกรณการเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 41 คน เปนเงิน 

 8,200 บาท

3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป จํานวน 41 คน  


เปนเงิน 12,300 บาท
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป จํานวน 41 คน  


เปนเงิน 17,630 บาท


- เปนไปตามหนังสือสั่งการ

49 คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  50,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณี ขององคการบริหาร

เปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวน สวนตําบลหวยแอง

กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้

(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย


(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ 


50 วัสดุประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ จัดซื้อวัสดุประเภทตาง ๆ 449,600 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

50.1 วัสดุงานบานงานครัว จายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด เชน   5,000 ขององคการบริหาร

แปรง ไมกวาด ไมถูพื้น ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรอง ถาด กระติก สวนตําบลหวยแอง

น้ํารอน กระติกน้ําแข็ง แปรงสีฟน สบู หมอน ที่นอน ผาหม และอื่นๆที่

จําเปน ฯลฯ

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ

50.2 คาอาหารเสริม (นม) (1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน 444,600 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ตําบลหวยแอง   ขององคการบริหาร

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับ สวนตําบลหวยแอง

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ตําบลหวยแอง  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน

เด็กนักเรียน 77 คน จํานวน 260 วัน  

(2) อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 3 แหง เด็กนักเรียน 172 คน   
 

จํานวน 260 วัน

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  

51 อุดหนุนสวนราชการ ดังตอไปนี้ อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) 688,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

51.1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจาย  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน  ขององคการบริหาร

การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศึกษา(อาหารกลางวัน)โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    สวนตําบลหวยแอง

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ (สพฐ.) จํานวน 3 โรงเรียน (โรงเรียนบานนาแพงดอนไฮ, โรงเรียนบาน

ศึกษา (สพฐ.) โดทางาม, โรงเรียนบานโคกลามหมากหญาทาสําราญ) อัตรามื้อละ 20 

บาทตอคน จํานวน 200 วัน 


- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ


   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

52 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมูบาน ดําเนินงานจัดทําเวทีประชุมประชาคมหมูบานตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนา 5,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

/ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ทองถิ่น ประชุมประชาคมทองถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ สวนตําบลหวยแอง
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

คณะทํางานตางๆเกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อสงเสริมสนับสนุน

การจัดทําแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน

และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัด

ทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่นและกิจกรรม  โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ 

การใชและการตกแตงสถานที ่คาวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ คา

ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ  

คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปน


- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  


53 โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักย ดําเนินงานอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร /สมาชิกอบต./ 180,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ภาพผูบริหาร/สมาชิก อบต./พนักงาน พนักงานสวนตําบล ของ อปท. เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สวนตําบลหวยแอง

สวนตําบล คาวัสดุอุปกรณในการจัดโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาที่พัก 

คาจางเหมารถ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 


- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  


   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

54 โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ ดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางชุมชน โดยมีคา 30,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ประชาชนทั่วไป ตานยาเสพติด ใชจายประกอบดวย  คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สวนตําบลหวยแอง

วางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลล คาใชจายอื่น ไดแก คาเชาหรือคา
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

เตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม

การแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําเกียรติบัตรหรือ

ประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการแขงขัน เพื่อ 

เปนการประกาศเกียรติคุณเงินหรือของรางวัลเพื่อมอบใหผูชนะการแขง 

ขันคาใชจายอื่นๆ เชน การจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา

สาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ ไดแก 

คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง

เสียง เวที คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่

คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา เปนตน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

55 โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณี ดําเนินงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย 100,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

บุญบั้งไฟ คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวม สวนตําบลหวยแอง

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคา

เกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง เครื่องเสียง 

เวท ีคาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน 

กระแสไฟฟา น้ําประปา คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน ไดแก 

คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการ

ประกวดหรือการแขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล

ที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คามหรสพ การแสดง คาจาง
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

เหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ

ในการจัดงาน 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ


   แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

56 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดําเนินงานใหไดมาซึ่งบริการตางๆ ดังนี ้คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ 400,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชา สวนตําบลหวยแอง

ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ

การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ 

หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ

ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการ

อื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ 

คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 

57 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดําเนินการรับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร 50,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ปกครองสวนทองถิ่น) โดยแยกเปน สวนตําบลหวยแอง

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 5,000 บาท  


(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการ จํานวน 40,000 บาท ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น โดยยอด

เงินที่ตั้งจายไมรวมอยูในคารับรอง ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงและให

แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใชเปน

หลักฐานประกอบการเบิกจาย โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนิน

งานเปนผูรับรองการจาย ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ 

(3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธ ีจํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธ ีพระราชพิธ ีหรือวันสําคัญ

ตางๆของชาต ิคาจัดงาน กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของ

อําเภอ จังหวัด รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหนาที่

58 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ดําเนินงานในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา  100,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

จักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  สวนตําบลหวยแอง

ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน

คาลงทะเบียนตางๆที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงาน

จาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราช

การเพื่อประชุม ฝกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ

59 คาใชจายในการเลือกตั้ง ดําเนินงานเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ตามที่กฎหมาย 500,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

กําหนด อีกทั้งใหความใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การณรงค  สวนตําบลหวยแอง
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โครงการ / กิจกรรม



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการ

มีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิก

วุฒิสภา โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน

และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช

จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ

เอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยา

กร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คา

ตอบแทนคณะกรรมการ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ 

60 คาตอสัญญาเว็บไซด ดําเนินงานการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล 8,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

หวยแอง ในการใชเปนชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธองคกร เชน คา  สวนตําบลหวยแอง

เชาพื้นที่หรือคาใชจายอื่น ฯลฯ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ 

61 โครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินงานคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานสวนตําบล ลูกจางประ- 30,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ จําและพนักงานจาง อบต.หวยแอง โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัด สวนตําบลหวยแอง

พนักงานจาง อบต.หวยแอง สถานที ่คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร

และสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสารคาเชาอุปกรณตางๆ

คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและ

วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาปาย 

โครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเปน

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ 
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

62 โครงการวันทองถิ่นไทย ดําเนินงานการจัดงานวันทองถิ่นไทย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  30,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ประจําป 2564 เชน คาอาหาร คาจัดกิจกรรม คาใชจายในการทําบุญ สวนตําบลหวยแอง

เลี้ยงพระ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ  


63 โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่ ดําเนินงานโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สรางความผูกพันใน 10,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

สรางความผูกพันในองคกร เพื่อพัฒนา องคกรเพื่อพัฒนาการบริหารงานและสรางแรงจูงใจในการทํางาน โดย สวนตําบลหวยแอง

การบริหารงานและสรางแรงจูงใจในการ จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที ่คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุป- 

ทํางาน กรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจาย  

ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ

เอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยา 

กร คาอาหาร คายานพาหนะคาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ  คา

ใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  

64 โครงการเสริมสรางและพัฒนาคานิยม ดําเนินงานโครงการเสริมสรางและพัฒนาคานิยมองคกรหรือ OD เพื่อ 10,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

องคกรหรือ OD เพื่อพัฒนาศักยภาพของ พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูก สวนตําบลหวยแอง

ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน จางประจํา พนักงานจาง และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสังกัด อบต.หวย

สวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง แอง โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน

และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสังกัด อบต. และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คา

หวยแอง ใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช

บรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ

วิทยากร คาอาหาร  คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาปายประชาสัม

พันธ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ 
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

65 โครงการอบรมพัฒนาทักษะดานดิจิทัล ดําเนินงานโครงการอบรมพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ 10,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ของขาราชการและบุคลากรเจาหนาที่ บุคลากรเจาหนาที่ทองถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยจายเปน สวนตําบลหวยแอง

ทองถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล คาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที ่คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคาถาย  

เอกสารคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอ

สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาของ

สมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 

คายานพาหนะ คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที ่

จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ 

66 โครงการอบรมใหความรูเรื่องกฎหมาย ดําเนินงานโครงการอบรมใหความรูเรื่องกฎหมายขอบังคับของกฎหมายที่ 10,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยว สวนตําบลหวยแอง

จริยธรรม และธรรมาภิบาล กับการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร คา

พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา

อุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณ คา

อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ 

คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ

จัดทําโครงการ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ 

67 คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ) 
 100,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ สวนตําบลหวยแอง

กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย 
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โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

สวนกรณี ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุง

รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัต ิ ดังนี ้

(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย

(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  

68 วัสดุประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ จัดซื้อวัสดุประเภทตาง ๆ 245,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

68.1 วัสดุสํานักงาน ดําเนินการจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ 100,000 สวนตําบลหวยแอง

ที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้น เชนกระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัดสําเนา กระดาษ

พิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษคารบอน สิ่งพิมพที่ไดจาก


การซื้อหรือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่มสําหรับการปริการประชาชน ฯลฯ 

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค

รัฐ พ.ศ. 2560

68.2 วัสดุงานบานงานครัว ดําเนินการจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามกติที่ 10,000

มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน 

ระยะเวลาอันสั้น เชน แปรงไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แกวน้ํา น้ํายา 

ลางจาน กระดาษชําระ สําหรับหองสุขาน้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ ถือปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558

68.3 วัสดุเชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดําเนินการจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ 120,000
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

ที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ถือ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่10 

พ.ศ. 2558 

68.4 วัสดุคอมพิวเตอร ดําเนินการจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ 15,000

ที่มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพสําหรับเครื่องคอม

พิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล แผนวงจรอิเลคทรอ

นิกส(Card memory Chip) เมาส คียบอรด อุปกรณตอพวงสําหรับคอม

พิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน

20,000 บาท ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

69 ครุภัณฑประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ จัดซื้อครุภัณฑประเภทตาง ๆ 1,482,800 องคการบริหาร สํานักปลัด

69.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน โดยแยกเปน 408,500 สวนตําบลหวยแอง

งานประมวลผล 1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทีย ูราคาเครื่องละ  

48,100 บาท จํานวน 5 เครื่อง รวมเปนเงิน 240,500 บาท 

2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ

แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทีย ูราคาเครื่องละ 21,000 บาท จํานวน 
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

8 เครื่อง รวมเปนเงิน 168,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2562 

69.2 ชุดโตะทํางานผูบริหาร จัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 2 หลัง ราคาตามทอง  13,000

ตลาดไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

69.3 ตูเก็บเอกสาร จัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 2 หลัง ราคาตามทอง 10,000

ตลาดไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

69.4 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 110 1,025,000

กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน  

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้                                  


(1) เปนกระบะสําเร็จรูป                     


(2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู  

(3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต   


ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2562 

69.5 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 22,000

งานประมวลผล ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)

จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี
้

1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ  

(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 

8 GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  

1 TB หรือ  ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 

จํานวน 1 หนวย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง


- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/

1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ


Bluetooth


69.6 เครื่องพิมพฉีดหมึก จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank   4,300

Printer) จํานวน 1 เครื่อง
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รายละเอียดของ พ.ศ. 2563



ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer)

 จากโรงงานผูผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 

19 หนาตอนาท(ีppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที

- มีความเร็วในการพิมพ        Printer) จํานวน 1 เครื่อง

(ppm) หรือ 5 ภาพตอนโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง

70 คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ และประเมิน 25,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ผลหรือพัฒนาระบบ ความพึงพอใจ สวนตําบลหวยแอง

71 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม สนับสนุนจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร 25,000 องคการบริหาร สํานักปลัด

ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น สวนตําบลหวยแอง

ปกครองสวนทองถิ่น - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 


 ตามความในขอ 19

72 โครงการพัฒนา/ประชาสัมพันธการจัด ดําเนินงานโครงการพัฒนาประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีโดยจายเปน 5,000 องคการบริหาร กองคลัง

เก็บภาษี คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที ่คาใชจายในพิธีเปดและ  สวนตําบลหวยแอง

ปดคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา

เชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการ

จัดทําโครงการ

73 คาบํารุงรักษาและซอมแซม ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปน  7,000 องคการบริหาร กองคลัง

การจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณี สวนตําบลหวยแอง

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย

สินเองใหปฏิบัติดังนี้

(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย

(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  

74 คาสาธารณูปโภค คาสาธารณูปโภคประเภทตาง ๆ 257,000 องคการบริหาร กองคลัง

74.1 คาไฟฟา คาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่อยูในความดูแล 200,000 สวนตําบลหวยแอง

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ 

74.2 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล คาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะหรืออาคารสถานที่ที่อยูใน 10,000

ความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ 

74.3 คาบริการไปรษณีย คาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียม 5,000

การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  

(GFMIS) ซึ่งเปนไปตามหนังสือสั่งการ
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

74.4 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาวิทยุ 42,000

สื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึง

อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง

สัญญาณ ดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อให

ไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ 

75 ครุภัณฑประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ จัดซื้อครุภัณฑประเภทตาง ๆ 15,000 องคการบริหาร กองคลัง

75.1 ตูเก็บเอกสาร จัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 3 หลัง ราคาตามทอง  15,000 สวนตําบลหวยแอง

ตลาดไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

  แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

76 โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัย ดําเนินงานเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ โดยมีคาใชจาย 30,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

ผูสูงอายุ ประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่อง สวนตําบลหวยแอง สังคม

เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร

และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติด  

ตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช

บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน

คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครง
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

การ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม


- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  


77 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ดําเนินงานฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี/กลุมอาชีพ โดยมีคาใช  30,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

กลุมสตรี/กลุมอาชีพ จายประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่อง  สวนตําบลหวยแอง สังคม

เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ

สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอ

สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปา หรือสิ่งที่ใชบรรจุ

เอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครง

การ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

78 โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ ดําเนินงานฝกอบรมอาชีพสําหรับผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย 10,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  สวนตําบลหวยแอง สังคม

คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ คาหนัง

สือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา

อุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ

ผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง และ

เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่

จําเปนในการอบรม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
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ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

79 โครงการพัฒนากลุมอาชีพผลิตภัณฑสินคา ดําเนินงานพัฒนากลุมอาชีพผลิตภัณฑสินคาชุมชนโดยมีคาใชจาย 30,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

ชุมชน ประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุเครื่อง  สวนตําบลหวยแอง สังคม

เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร

และสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการ

ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่

ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณในการดู

วิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

80 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ ดําเนินงานพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลหวยแอง โดยมีคา 30,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

เยาวชนตําบลหวยแอง ใชจายประกอบดวย คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม คาวัสดุ   สวนตําบลหวยแอง สังคม

เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ

เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาใชจาย

ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปา

หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของสมนาคุณ

ในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 

คาปายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม


- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

   แผนงานการเกษตร

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

81 วัสดุประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ จัดซื้อวัสดุประเภทตาง ๆ 5,000 องคการบริหาร กองสงเสริม

81.1 วัสดุไฟฟาและวิทยุ วัสดุการเกษตร เชน พันธุไม ปุย จอบ เสียบ และอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ  5,000 สวนตําบลหวยแอง การเกษตร

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ 


82 โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกปาเฉลิม ดําเนินงานโครงการทองถิ่นอาสา ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคาใชจาย 30,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

พระเกียรติ ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ คาวัสดุการ สวนตําบลหวยแอง สังคม

เกษตร เชน ตนไม ปุย คาปายโครงการ ปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค 

คาน้ําดื่มน้ําใชในการดําเนินโครงการ คาจางเหมาบริการ และคาใชจาย

อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ

83 โครงการรักษน้ํา รักปา รักษาสิ่งแวด ดําเนินงานโครงการรักษน้ํา รักปา รักษาสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจาย 30,000 องคการบริหาร กองสวัสดิการ

ลอม ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ คาวัสดุการ สวนตําบลหวยแอง สังคม

เกษตร เชน ตนไม ปุย คาปายโครงการ ปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค

คาน้ําดื่ม น้ําใชในการดําเนินโครงการ คาจางเหมาบริการ และคาใชจาย

อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ

  แผนงานสาธารณสุข

ที่ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

84 โครงการดําเนินงานดานบริหารจัดการ ดําเนินงานดานบริหารจัดการขยะมูลฝอย  20,000 องคการบริหาร กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอย - เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการ สวนตําบลหวยแอง
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