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อําเภอ บัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ดังนี
1.เงินเพิมค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัด อบต.8 ตังไว้  67,200.
-  บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยาง ระดับ 8
2.เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร  ตังไว้  54,000.
- บาท (ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชีมา ลงวันที 4 มีนาคม 2553)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 121,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยาง(สํานักงาน
ปลัด) 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
2.ตําแหน่งนักบริหารงานทัวไป(หัวหน้าสํานักปลัด)
3.ตําแหน่งนิติกร
4.ตําแหน่งบุคลากร
5.ตําแหน่งเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน
6.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
7.ตําแหน่งตรวจสอบภายใน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,881,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,028,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน สมาชิกสภาฯ,ประธานสภาฯ,รอง
ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง นายก อบต.และรองนายก อบ
ต. ทัง 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต.และรองนายก อบ
ต. ทัง 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งนายก อบต.และตําแหน่งรอง
นายก อบต.ทัง 2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
งบบุคลากร รวม 5,945,080 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 8,392,570 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 26,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ส่วนสํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาง (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.4/
ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนฯ ดังนี
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้  100,000.- บาท
(โบนัส)สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ที
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  (ถือปฏิบัติตามกฏหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วน
ตําบลเพือแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งทีสูงขึน สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง และคณะกรรมการทีได้รับแต่งตัง
ตามกฏหมาย ระเบียบ คําสัง หนังสือสังการ ฯลฯ  ตังไว้  100,000.
- บาท  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
3652 ลว. 17 พฤศจิกายน  2553)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 394,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,381,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง(สํานักงานปลัด)
จํานวน 4 อัตรา ดังนี ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ,พนักงานขับรถ,ยาม,คนงาน
ทัวไป(แม่บ้าน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(สํานักงานปลัด)
จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2.ตําแหน่งพนักงานขับรถ
3.ตําแหน่งยาม
4.ตําแหน่งคนงานทัวไป(แม่บ้าน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,440 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป และตําแหน่งนักการ

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
2.ตําแหน่งนักการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 378,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยาง  และตําแหน่งนักบริหารงานทัวไป(หัวหน้าสํานักปลัด)
จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน  เรืองกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน(ฉบับที 2)ลงวันที 18 เมษายน 2556

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง  ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด(กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่)(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0890.4/ว3992 ลงวันที 2 ตุลาคม2556และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0890.4/468 ลงวัน
ที 17 มกราคม 2556)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตัง
ไว้   50,000 บาท   เพือเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร,ค่าเครืองดืม, ค่าของ
ขวัญ,ค่าพิมพ์เอกสาร,ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการรับรองรวมทังค่าบริการ
ด้วย  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวเนืองกับการรับรอง ในการ
ต้อนรับบุคคล  คณะบุคคลทีมา นิเทศงาน ตรวจงาน  หรือเยียม
ชม  หรือ ทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับ
บุคคล  หรือคณะบุคคล
2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ  ตังไว้  60,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง ค่า
อาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ  ซึง
จําเป็นต้องจ่ายในการประชุม  ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม
อืนๆ  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ ในการประชุมสภาท้อง
ถินหรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทีได้รับการแต่ง
ตังตามระเบียบหรือหนังสือสังการ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามรายการต่างๆ ดังนี
1.เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดซือวารสาร นิตยสารรายสัปดาห์/ราย
เดือน  หนังสือทางวิชาการ   ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ค่า
ประกันภัยรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตังไว้  250,000.-บาท(ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ที มท 0312.4/ว1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541)
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้  50,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทํา
วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ
องค์กรบริหารส่วนตําบล ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เพือเผยแพร่กิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
3.ค่าจ้างเหมาบริการในการสอบเขตทีดินสาธารณะประโยชน์ภายในตําบล
ห้วยยาง และหรือจัดทําเสาคอนกรีตหรือสัญลักษณ์ที  แสดงให้ทราบว่า
เป็นแนวเขตสาธารณะประโยชน์ ตังไว้ 50,000.-บาท
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0312.4/ว1452 ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม 2541)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร บุตรพนักงานส่วน
ตําบล บุตรลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยางผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ (โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสังทีเกียว
ข้อง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ในประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงนํามันหล่อลืนนํามันเบนซิน นํามันดีเซลทีใช้
กับรถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แบตเตอรี,ยางนอก,ยางใน,เพลา นํามันเบรกและ
อืนๆทีเกียวข้องในประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆทีเกียวข้องในประเภทวัสดุงาน
บ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงานในประเภท
วัสดุสํานักงาน เช่นกระดาษ ปากกา แฟ้ม และนําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนและสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์,คอมพิวเตอร์,เครืองปรินเตอร์ และ
ทรัพย์สินอืนๆขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใน
ประเทศของคณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,พนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้าง
ประจํา,พนักงานจ้าง,อสม.,ผู้นําชุมชน,กลุ่มอาชีพและบุคคลภายนอก (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว252 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2553)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการประชุมประชาคมเพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน/แผนชุมชน เพือนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน (โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ว856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553)

โครงการประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน/แผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอืนๆทีจํา
เป็น  เพือใช้ในงานกิจกรรมและงานพิธีการทีสําคัญต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาง

โครงการจัดซือพวงมาลา พวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  นายกองค์การ
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว252 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2553)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท
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จัดซือตู้เย็น จํานวน 1 เครือง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวปิกฟุต ได้รับ
มาตรฐาน มอก.และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 จัดซือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-
2561) หน้า 18 ข้อ 30(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)

จัดซือตู้เย็น จํานวน 1 เครือง จํานวน 9,400 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือโต๊ะสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ไม่น้อยกว่า
ขนาด 150x75x75 ซม. มีลินชักขนาดใหญ่ 2 ข้าง มีกุญแจล๊อค กัน
นํา ทนแรงเสียดสี ทําความสะอาดง่าย จัดซือตามราคาท้องถิน(เนืองจาก
ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558) ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2559-2561) หน้า17 ข้อ 26(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 5,590 บาท

จัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 1 เครือง แบบใช้กระดาษธรรมดา มีระบบให้
คําแนะนําการใช้งาน การรับข้อความด้วยหน่วยความจํา ป้องเอกสารต่อ
เนืองอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 10 แผ่น จัดซือตามราคาท้องถิน (เนืองจากไม่
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2559-2560) หน้า 17 ข้อ 26 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)

จัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 1 เครือง จํานวน 3,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,490 บาท
งบลงทุน รวม 39,490 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการแบบเหมาจ่ายระบบอินเตอร์เน็ตตําบลสําหรับสํานัก
งานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง และสถานทีทีอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ค่าแสตมป์ ค่าจัดส่งเอกสารประกาศสอบ
ราคา,เอกสารประกวดราคา,และเอกสารหนังสือราชการต่างๆ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในราชการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง และ
สถานทีทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง และสถานทีทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง และสถานทีทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 257,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอบัวใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธี และงานราชพิธี ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 14 ข้อ 6 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 9,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลโนน
ทองหลาง ตามโครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ ตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 14 ข้อ 1 (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว74 ลงวัน
ที 8 มกราคม 2553)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงานประมวลผล
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไม่น้อย
กว่า 10 แกน (10 core) ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
2) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมี
หน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
3) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมี
หน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
จัดซือตามราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2559-2561)หน้า 18 ข้อ31(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)

จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จํานวน 1 ชุด จํานวน 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยางผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ (โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสังทีเกียว
ข้อง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 64,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 914,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง(กอง
คลัง) จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชีและ
ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 47,340 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(กอง
คลัง) จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งผู้ช่วยการเงินและบัญชี
2.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 253,440 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานคลัง(ผู้อํานวยการกอง
คลัง) จํานวน 12 เดือน (ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน  เรืองกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน(ฉบับที 2)ลงวันที 18 เมษายน 2556)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (กอง
คลัง) จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง(ผู้อํานวยการกองคลัง)
2.ตําแหน่งนักวิชาการคัลง
3.ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
4.ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
5.ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6.ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
7.ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,621,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,964,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,964,100 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,925,770 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล,
เมนส์บอร์ด ,เม้าส์,แผนดิส,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงานในประเภท
วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองปรับอากาศ   เครืองคอมพิวเตอร์   เครืองตัด
หญ้า ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง เพือใช้เป็นข้อมูลพืนฐาน
ในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ถือปฎิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว462ลงวัน
ที 29 กุมภาพันธ์ 2551และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.3/ว
67 ลงวันที 9 มกราคม 2555)

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาง

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร,ค่าเครืองดืม,ค่าของขวัญ,ค่าพิมพ์เอกสาร,ค่า
ใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการรับรองรวมทังค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นต้องจ่ายทีเกียวเนืองกับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคล  คณะ
บุคคลทีมา นิเทศงาน ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือ ทัศนศึกษาดู
งาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิง
พิมพ์   ค่าใช้จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ค่าประกันภัยรถ
ยนต์ และค่าจ้างเหมาอืนๆ (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0312.4/ว
1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร บุตรพนักงานส่วน
ตําบล บุตรลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
จัดซือตามราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ตามแผนพัฒนาสามปี( พ.
ศ.2559-2561) หน้า 18 ข้อ 31 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 ชุด จํานวน 12,400 บาท

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer)
จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐานดังนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาทีหรือ15
ภาพต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ10ภาพต่อ
นาที
-มีช่องเชือมต่อ(interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
จัดซือตามราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2559-2561)หน้า 18 ข้อ 31 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครือง จํานวน 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือโต๊ะสํานักงาน จํานวน 3 ตัวๆละ 5,590 บาท  ขนาดไม่น้อย
กว่า 150x75x75 cm  มีลินชักขนาดใหญ่ 2 ข้าง มีกุญแจล๊อค มีความ
ทนทาน ทนแรงเสียดสี ทําความสะอาดง่าย จัดซือตามราคาท้องถิน(เนือง
จากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558) ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2559-2561)หน้า 17ข้อ 26(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)

จัดซือโต๊ะสํานักงานขนาดใหญ่ จํานวน 3 ตัว จํานวน 16,770 บาท

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์มีซีพียู จํานวน 2 ตัวๆละ 2,350 บาท ขนาดไม่
น้อยกว่า 120x60x75 cm  กันนํา ทนแรงเสียดสี ทําความสะอาดง่าย จัด
ซือตามราคาท้องถิน (เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า17 ข้อ 26(ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552)

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ซีพียู จํานวน 2 ตัว จํานวน 4,700 บาท

จัดซือตู้เอกสาร2บานเปิดทึบข้างในมีชันปรับระดับได้ 4 ชัน จัดซือตาม
ราคาท้องถิน(เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558) ตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 17ข้อ 26(ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)

จัดซือตู้เอกสาร จํานวน 2 ตู้ จํานวน 8,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,870 บาท
งบลงทุน รวม 46,870 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการตังจุดให้บริการประชาชนตาม
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน และให้บริการประชาชนตามเทศกาล ตามแผนพัฒนาสามปี( พ.
ศ.2559-2561) หน้า 15 ข้อ 12(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2208 ลงวัน
ที 2 ธันวาคม 2557)

โครงการตังจุดให้บริการประชาชนตามเทศสกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่นกิจกรรมฝึกอบรม ซ้อมแผนในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย และสาธารณภัย ตามแผนพัฒนาสามปี(ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที มท 0313.4/ว1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541 และ
หนังสือ ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง อปพร.รวมถึงผู้ทีได้รับคําสังจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยางปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์กับทาง อบต.(ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว252 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว2373 ลงวันที 23 ธันวาคม 2557

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยางผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ (โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสังทีเกียว
ข้อง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 19,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,690 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,890 บาท
งบดําเนินงาน รวม 259,890 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จํานวน 12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 165,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,520 บาท
งบบุคลากร รวม 165,520 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 425,410 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้
รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยางผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ จํานวน12 เดือน(โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสังทีเกียวข้อง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง(ส่วนการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยาง (ถือปฏิบัติตามหนังสือที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 63,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,850 บาท
งบดําเนินงาน รวม 302,850 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตําแหน่งเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 129,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา(หัวหน้าส่วน
การศึกษาฯ) จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  เรืองกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน(ฉบับที 2)ลงวันที 18 เมษายน 2556

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล(ส่วนการศึกษาฯ)
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา(หัวหน้าส่วนการศึกษา)
2.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 429,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 624,480 บาท
งบบุคลากร รวม 624,480 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 958,330 บาท

แผนงานการศึกษา
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล,
เมนส์บอร์ด ,เม้าส์,แผนดิส,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงานในประเภท
วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองปรับอากาศ   เครืองคอมพิวเตอร์   เครืองตัด
หญ้า ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว252 ลงวันที 22 มกราคม 2553)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิง
พิมพ์   ค่าใช้จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ค่าประกันภัยรถ
ยนต์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว
1452 ลว. 27 พฤษภาคม 2541)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก
เล็ก จํานวน 3 อัตรา  จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 72,000 บาท
งบบุคลากร รวม 72,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,162,270 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครืองปริน
เตอร์ จํานวน 1 เครือง แบบเครืองพิมพ์เลเซอร์ขาวดําแบบมิลติฟัง
ซัน printer/scan/cop,ถ่ายเอกสารขาวดํา 20 สําเนา/นาที,ช่อง
ป้อนกระดาษกระดาษรองรับสูงสุด 8,000 แผ่น,ความละเอียดในการ
พิมพ์ขาวดํา 600x600 dpi,รองรับกระดาษ A4,A5,B5 และซอง
จดหมาย ระบบพิมพ์สองหน้าแบบ manual.จัดซือตามราคาท้องถิน(เนือง
จากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2558)ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 18 ข้อ 31(ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)

จัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือพัดลมไอเย็น จํานวน 4 เครือง ขนาด(กว้างxยาวxสูง)ไม่ตํา
กว่า 39x91x31 ซม.และ
1.ปรับระดับความเย็นได้ 3 ระดับ  2.สามารถปรับลดอุณหภูมิรอบพืนที
ใกล้เคียงได้ประมาณ 2-5 องศา
3.ช่องจ่ายลมออกสามารถปรับส่ายอัตโนมัติได้ ทังบานเกร็ดแนวแนอน
และแนวตัง
4.มีช่องแสดงระดับนํา ถังบรรจุนําไม่น้อยกว่า 10 ลิตร 5.ควบคุมด้วย
ระบบรีโมทคอนโทรล
6.มีระบบตรวจสอบระดับนํา หากนําไม่เพียงพอระบบ(Cool)จะหยุดทํา
งานอัตโนมัติ
7.มีแผ่นกรองอากาศสําหรับกรองฝุ่นระอองขนาดใหญ่ 8.ตัวเครืองทําจาก
พลาสติก ABS ให้ความสวยงาม ทนทาน
9.มีระบบลูกล้อสําหรับเคลืนทีสะดวกและระบบบล๊อคลูกล้อ
10.ระบบความปลอดภัยด้วยเทอร์โมฟิวส์ทีป้องกันการลัดวงจรของขดลวด
มอเตอร์
11.ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต กําลังไฟฟ้า 100 วัตต์ และได้
มาตรฐาน มอก.
จัดซือตามราคาท้องถิน(เนืองจากไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2558)ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 17 ข้อ 26(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/
ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)

จัดซือพัดลมไอเย็น จํานวน 4 เครือง จํานวน 26,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
งบลงทุน รวม 31,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง อัตรามือ
ละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน จํานวนนักเรียน 70 คน (ถือปฎิ
บัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/
ว 16 มิถุนายน 2552)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 280,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทัง 2 ศูนย์ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 22 ข้อ 14(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสือ ที มท 0808.4/ว3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 20 ข้อ 2(ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสือ ที มท 0808.4/ว3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด้กเล็กทัง 2 ศูนย์ เพือสร้างความสามัคคีและเพือให้เด็กแข็งแรงมีนําใจ
นักกีฬา เสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)หน้า 30 ข้อ 3
(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสือ ที มท 0808.4/ว3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการจัดแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทัง 2 ศูนย์ (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 14,710 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,710 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,810,270 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อสม.ทัง 12 หมู่บ้านๆละ 7,500 บาท ตาม
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ในการดําเนินกิจกรรมของอาสา
สมัครสาธารณสุขมูลฐาน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.งานพัฒนาศักยภาพด้วย
สาธารณสุข  2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 3.บริการสุขภาพเบืองต้น
ใน คสมช.ทัง 12 หมู่บ้านในตําบลห้วยยาง  ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.
ศ.2559-2561)หน้า 19 ข้อ 6 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นนํายาเคมีกําจัด
ยุงลาย ทรายเคลือบสาร(ทรายอะเบส) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีน
ป้องกันโรคในสัตว์ปีก เวชภัณฑ์เคมี ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง เช่นนํามันดีเซล นํามันเบนซิน เพือฉีดพ่น
สารเคมีสําหรับพ่นยุงลาย และกิจกรรมอืนทีเกียวข้อง ในแผนงานสาธารณ
สุข

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการฉีดพ่นสารเคมีเพือกําจัดยุงลาย ค่า
ตักสิงปฏิกูล ค่าขุดไถกลบขยะ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆในแผนงาน
สาธารณสุข

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 270,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตตําบลห้วย
ยาง 6 แห่ง จํานวน 200 วัน อัตรามือละ 20 บาท/คน จํานวนนัก
เรียน  570 ราย  ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้า 20 ข้อ 6 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว74 ลงวันที 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0808.2/ว1201 ลงวัน
ที 30 มิถุนายน 2553)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,280,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 2,280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตตําบลห้วย
ยาง 6 แห่ง จํานวน 260 วัน(จํานวนนักเรียน 570 ราย) และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  2 แห่ง จํานวน 280 วัน (จํานวนนักเรียน 70 ราย)ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0893.3/ว3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,310,560 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,310,560 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ของประชาชนตําบลห้วยยาง  ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 24 ข้อ7 ((ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที มท 0313.4/ว1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541 และ
หนังสือ ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว252 ลงวันที 22 มกราคม 2553)

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร บุตรพนักงานส่วน
ตําบล บุตรลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยางผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ จํานวน 12 เดือน (โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสังทีเกียวข้อง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 41,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,960 บาท
งบดําเนินงาน รวม 285,960 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการ
สังคม จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน  เรืองกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน(ฉบับที 2)ลงวันที 18 เมษายน 2556

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม และตําแหน่งนักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
2.ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 503,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 545,520 บาท
งบบุคลากร รวม 545,520 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 831,480 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 68,970 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,570 บาท
งบดําเนินงาน รวม 840,570 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างกองช่าง จํานวน 2 อัตรา คือ
ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา และผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในกองช่าง  จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
2.ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 275,760 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งนักบริหาร
งานช่าง(ผู้อํานวยการกองช่าง)ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  เรืองกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน(ฉบับที 2)ลงวันที 18 เมษายน 2556

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ของพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,040 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยาง(กอง
ช่าง) จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง(ผู้อํานวยการกองช่าง)
2.ตําแหน่งนายช่างโยธา
3.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 656,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,003,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,003,900 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,850,470 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมฝึกอาชีพ ให้กับประชาชนตําบลห้วย
ยาง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 27 ข้อ8 (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการอบรมฝึกอาชีพ จํานวน 70,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล,
เมนส์บอร์ด ,เม้าส์,แผนดิส,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันดีเซล นํามันเบนซิ
ล นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถกระเช้าไฟฟ้า

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจัดซือวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมถนนในเขตรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาง เช่นหิน ปูน ทราย ยาง
มะตอย สังกะสี กระเบือง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิชย์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงานในประเภท
วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองปรับอากาศ   เครืองคอมพิวเตอร์   เครืองตัด
หญ้า ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว252 ลงวันที 22 มกราคม 2553)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิงปฏิกูล ค่า
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ค่าประกันภัยรถยนต์ และค่าจ้าง
เหมาอืนๆ (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว
1452 ลว. 27 พฤษภาคม 2541)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 98,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 358,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร บุตรพนักงานส่วน
ตําบล บุตรลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยางผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ จํานวน 12 เดือน (โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสังทีเกียวข้อง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนก
ประสงค์ทีทําการ อบต.ห้วยยาง โดยต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร  รายละเอียดปริมาณงานและแบบแปลนตามที อบ
ต.ห้วยยางกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 74 ข้อ 123 (โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที นม 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว3373 ลงวันที 4 ตุลาคม 2550 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/ว0666 ลงวัน
ที 30 มกราคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาง

จํานวน 314,900 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้าน
ด่านช้าง หมู่ที 1 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพืนทีใช้
สอยไม่น้อยกว่า 145.00 ตามรางเมตร พร้อมห้องนําและห้องเก็บ
ของ รายละเอียดปริาณงานและแบบแปลนตามที อบต.ห้วยยาง
กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 33 ข้อ 1 (โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที นม 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว3373 ลงวันที 4 ตุลาคม 2550 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/ว0666 ลงวัน
ที 30 มกราคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านด่านช้าง หมู่ที 1 จํานวน 493,500 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,214,900 บาท
งบลงทุน รวม 3,214,900 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 3,514,900 บาท

เพือจัดซือเครืองถ่ายรูประบบดิจิตอล จํานวน 1 เครือง เป็นกล้อง
คอมแพค ,ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล,ความละอียดที
กําหนดเป็นความละเอียดทีเซนเซอร์ภาพ ,มีระบบแฟสในตัว,สามารถถอน
เปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก,สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไป
ยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้ จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 18 ข้อ29(ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552)

จัดซือกล้องดิจิตอล จํานวน 1 เครือง จํานวน 6,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการติดตังเสียงตามสายภายในหมู่
บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที 6 โดยดําเนินการติดตังระบบเสียงตามสาย ระยะ
ทาง 1,000.00 เมตร ชุดลําโพงฮอร์น
ขนาด 21.00 นิว จํานวน 7 จุด รวม 10 ตัว เครืองขยายเสียงพาวเวอร์ไม่
น้อยกว่า 1,500 วัตต์ เครืองเล่นดีวีดี เครืองรับส่งสัญญาณวิทยุเอเอ็ม เอ
ฟเอ็ม ชุดไมโครโพนแบบไร้สายและแบบสายพร้อมอุปกรณ์ขาตัง ตู้แล็ค
ขนาด 19 นิว แบบมีระบบควบคุมไฟในตัว รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที อบต.ห้วยยางกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้า 52 ข้อ 50 (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที นม 0808.2/ว884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/
ว0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการติดตังระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที 6 จํานวน 178,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยคร้อ หมู่ที 5(จากบ้านห้วยคร้อ-บ้านขามเตีย) โดยดําเนิน
การก่อสร้างผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนที
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที อบต.ห้วยยาง
กําหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 49 ข้อ 40 (โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที นม 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว3373 ลงวันที 4 ตุลาคม 2550 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/ว0666 ลงวัน
ที 30 มกราคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคร้อ หมู่ที 5 จํานวน 538,100 บาท

2558    เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที 6(สายกลางหมู่บ้าน) โดยดําเนินการก่อสร้าง
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที อบต.
ห้วยยางกําหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 52 ข้อ 52 (โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที นม 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว3373 ลงวันที 4 ตุลาคม 2550 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/ว0666 ลงวัน
ที 30 มกราคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมูที 6 จํานวน 289,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบัวใหญ่ในการขยาย
เขตไฟฟ้า และติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ทัง 12 หมู่บ้าน ตําบลห้วย
ยาง

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการวางท่อส่งนําเข้าสระ
หนองกระทุ่ม บ้านดอนกระชาย หมูที 2 โดยดําเนินการขุดวางท่อส่งนํา พี
วีซี ขนาด Dia 6 นิว ชัน 8.5 พร้อมฝังกลบท่อ จากลําห้วยหนองตะเคียน
ไปเข้าสระหนองกระทุ่ม ระยะทางรวมทังหมด 1,400.00 เมตร พร้อมติด
ตังประตูนําปิด-เปิด จํานวน 2 เครือง รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที อบต.ห้วยยางกําหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้า 37 ข้อ 9(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที นม 0808.2/ว884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/ว3373 ลงวันที 4 ตุลาคม 2550 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/ว0666 ลงวัน
ที 30 มกราคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการวางท่อส่งนําเข้าสระหนองกระทุ่ม บ้านดอนกระชาย หมู่ที 2 จํานวน 653,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการวางท่อส่งนําเข้าฝายป่าบัว บ้านเก่า
งิว หมู่ที7 โดยดําเนินการขุดวางท่อส่งนํา พีวี
ซี ขนาด Dia 8 นิว ชัน 8.5 พร้อมฝังกลบท่อ จากลําห้วยยางบริเวณวัด
บ้านเก่างิวเข้าฝายป่าบัว ระยะทางรวมทังหมด 700.00 เมตร พร้อมติดตัง
ประตูนําปิด-เปิด จํานวน 2 เครือง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที อบต.ห้วยยางกําหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้า 55 ข้อ 59 (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที นม 0808.2/ว884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/
ว0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการวางท่อส่งนําเข้าฝายป่าบัว บ้านเก่างิว หมู่ที 7 จํานวน 532,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการติดตังเสียงตามสายภายในหมู่
บ้าน บ้านดงสว่าง หมู่ที 11 โดยดําเนินการติดตังระบบเสียงตามสาย ระยะ
ทาง 1,500.00 เมตร ชุดลําโพงฮอร์น
ขนาด 21.00 นิว จํานวน 16 จุด รวม 17 ชุด เครืองขยายเสียงพาวเวอร์
ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ เครืองเล่นดีวีดี เครืองรับส่งสัญญาณวิทยุเอ
เอ็ม เอฟเอ็ม ชุดไมโครโพนแบบไร้สายและแบบสายพร้อมอุปกรณ์ขา
ตัง ตู้แล็คขนาด 19 นิว เพาเวอร์เบรกเกอร์พร้อมโวลท์มิเตอร์ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที อบต.ห้วยยางกําหนด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้า 66 ข้อ 97 (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที นม 0808.2/ว884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/
ว0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการติดตังเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านดงสว่าง หมู่ที 11 จํานวน 214,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี
1.อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตังไว้ 10,000.
- บาท  เพือจ่ายตามโครงการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของราษฎรผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในพืนทีอําเภอบัวใหญ่
2.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ตังไว้ 5,000.- บาท  เพือจ่าย
ตามโครงการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ยาก
ไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในพืนทีจังหวัดนครราชสีมา
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 15 ข้อ 9 (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว74 ลงวัน
ที 8 มกราคม 2553)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
การอบรม รณรงค์ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด เพือคัดกรองเข้ารับการบําบัด
รักษา ร่วมกับอําเภอบัวใหญ่ สถานีตํารวจ สาธารณสุข ฯลฯ ตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 75 ข้อ 6(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว1102 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2557)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 35,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการเตาเผาขยะทีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาง โดยก่อสร้างเตาเผาขยะขนาด
กว้าง 1.20 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมบ่พักขยะ ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 0.80 เมตร รายละเอียดปริมาณงาน
และแบบแปลนที อบต.ห้วยางกําหนด  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559
-2561) หน้า 31 ข้อ 6 (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที นม 0808.2/ว884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที นม 0808.2/
ว0666 ลงวันที 30 มกราคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที นม 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยาง จํานวน 24,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 24,300 บาท
งบลงทุน รวม 24,300 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 24,300 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการงานประเพณีบุญทอด
เทียนโฮม ประจําปีงบประมาณ 2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561)หน้า 21 ข้อ 8(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการงานประเพณีบุญทอดเทียนโฮม ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการงานฉลองชัยท้าวสุระ
นารี(งานประเพณีบัวไหม-บัวใหญ่)ประจําปีงบประมาณ 2559 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 21 ข้อ 11 (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการงานฉลองชัยท่านเท้าสุระนารี(ประเพณีบัวไหม-บัวใหญ่)ประจําปีงบ
ประมาณ 2559

จํานวน 120,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีต่างๆ วันสําคัญทางศาสนา ค่ารับรอง
งานรัฐพิธี และในกิจกรรมทีสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 310,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่นฟุตบอล,วอลเล่ย์บอล,ตระกร้อ,
ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 30 ข้อ 4

วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ของ
คณะผู้บริหาร,สมาชิก อบต.,พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาง ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)หน้า 30 ข้อ 2 (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว1347 ลง
วันที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสือ ที มท 0808.4/ว3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์สร้างความสามัคคี ประจําปีงบประมาณ
2559

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความ
สามัคคีต้านยาเสพติด"ห้วยยางเกมส์ ครังที 19"ประจําปีงบ
ประมาณ 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 30 ข้อ 1(ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว1347 ลงวัน
ที 19 พฤษภาคม 2541 และหนังสือ ที มท 0808.4/ว3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการกีฬาสร้างความสามัคคีต้านยาเสพติด"ห้วยยางเกมส์ ครังที 19"
ประจําปีงบประมาณ 2559

จํานวน 120,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง (ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 32,820 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,820 บาท
งบดําเนินงาน รวม 317,820 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างส่วนการเกษตร จํานวน 1
อัตรา ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 12เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่วนการเกษตร จํานวน 1
อัตรา ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 12เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ตําแหน่งนักบริหารงานเกษตร(หัวหน้า
ส่วนการเกษตร) จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  เรืองกําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน(ฉบับที 2)ลงวันที 18 เมษายน 2556

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล(ส่วนการเกษตร) ตําแหน่งนัก
บริหารงานการศึกษา(หัวหน้าส่วนการเกษตร) จํานวน 12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 285,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 447,840 บาท
งบบุคลากร รวม 447,840 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 778,260 บาท

แผนงานการเกษตร

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอบัวใหญ่ตามโครงการงานฉลองชัยท้าวสุ
รนารี ประเพณีบัวไหม-บัวใหญ่ ประจําปีงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสาม
ปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 21 ข้อ 9 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการงานประเพณีรดนําดําหัว
ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2559 เนืองในเทศกาลวันสงกรานต์ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 21 ข้อ 7(ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการงานประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล,
เมนส์บอร์ด ,เม้าส์,แผนดิส,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่นจอบ เสียม ซ้อนปลูก บัวรดนํา กรรไกร
ตัดกิง วัสดุเพาะชํา พันธุ์พืช ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงานในประเภท
วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองปรับอากาศ   เครืองคอมพิวเตอร์   เครืองตัด
หญ้า ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทําประมงพืนบ้าน ตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 26 ข้อ5 (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที มท 0313.4/ว1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541 และ
หนังสือ ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการส่งเสริมการทําประมงพืนบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการไถกลบตอซังและการ
ใช้ปุ๋ยพืชสด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 26 ข้อ3 (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการส่งเสริมการไถกลบตอซังและการใช้ปุ๋ยพืชสด จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันแม่แห่ง
ชาติ 12 สิงหาคม และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และเนืองในวันสําคัญ
ต่างๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 31 ข้อ4 (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541,ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว252 ลงวันที 22 มกราคม 2553)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิง
พิมพ์   ค่าใช้จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ค่าประกันภัยรถ
ยนต์ และค่าจ้างเหมาอืนๆ (ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร บุตรพนักงานส่วน
ตําบล บุตรลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(ก.บ.
ท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายได้ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 34 ลงวันที 19 กันยายน 2557,หนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/
ว 35 ลงวันที 19 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.5/ว1264 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 260,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางถึงแก่กรรม โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที มท 0318/ว 1785 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2540

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบ สปสช.โดยสมทบเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าอัตราร้อย
ละ 40

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 136,240 บาท

เพือเป็นเงินสํารองจ่ายเพือจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตําบลห้วยยาง (โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที มท 0808.2/ว1672 ลว. 27 มิถุนายน 2557)

สํารองจ่าย จํานวน 733,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 2 รายๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5% ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
พนักงานจ้าง (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 และพรบ.
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท
งบกลาง รวม 1,271,240 บาท
งบกลาง รวม 1,271,240 บาท
งบกลาง รวม 1,271,240 บาท

แผนงานงบกลาง

จัดซือเครืองวัดดินจํานวน  3 เครืองๆละ 4,200 บาท สามารถวัด
กรด ด่าง วัดความชืน และวัดปุ๋ย NPK ของดิน ไม่ต้องใช้แบตเตอร์รี ใช้
งานง่าย อ่านข้อมูลได้ง่ายใช้ได้ทังในร่มและกลางแจ้ง พร้อมคู่มือและ
ตารางเปรียบเทียบค่าทีเหมาะสมกับพืชไม่น้อยกว่า 150 ชนิด หน้าจอเป็น
ระบบเข็มแสดงค่าและสัญลักษณ์สี ของแต่ละประเภทชัดเจนมีสวิชท์เลือน
ปรับเลอกโหมดทีต้องการด้านข้างหัววัดเป็นโลหะยาวพิเศษ ระบบเข็ม โพ
รบ 3 อัน ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 นิว  จัดซือตามราคาท้องถิน(ไม่มีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี2558) ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-
2561) หน้า 18 ข้อ27(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)

เครืองวัดดิน จํานวน 3 เครือง จํานวน 12,600 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,600 บาท
งบลงทุน รวม 12,600 บาท


