
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
อําเภอ บัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 39,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,177,520 บาท
งบบุคลากร รวม 5,836,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งนายก อบต. และตําแหน่งรอง
นายก อบต. จํานวน 2 อัตรา จํานวน12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งนายก อบต. และตําแหน่งรอง
นายก อบต. จํานวน 2 อัตรา จํานวน12 เดือน     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายก อบต. และตําแหน่งรอง
นายก อบต. จํานวน 2 อัตรา จํานวน12 เดือน     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน12 เดือน     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,972,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน สมาชิกสภาฯ,ประธานสภาฯ,รอง
ประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ จํานวน 12 เดือน  
     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,179,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,133,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยาง(สํานักงานปลัด)  8
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานท้องถินระดับ
กลาง)
2.ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด(นักบริหารงานทัวไประดับต้น)
3.นิติกรชํานาญการ
4.นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
6.เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
7.เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
8.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล ดังนี
1.ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(บริหารท้องถินระดับกลาง) ตัง
ไว้ 84,000 บาท จํานวน 12 เดือน(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราช
การ พ.ศ.2547- ฉบับที 4 พ.ศ.2553)
2.ตําแหน่งนิติกร ตังไว้ 54,000 บาท (ถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที 4
 มีนาคม 2553)
3.ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน ตังไว้ 24,000 บาท ค่าเสียงภัยจากการสู้
รบ(พ.ส.ร.)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง  จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานท้องถินระดับ
กลาง) ตังไว้  84,000  บาท 
2.ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด(นักบริหารงานทัวไประดับต้น) ตัง
ไว้ 42,000 บาท (ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.นม. เรืองหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน ฉบับที 6 ลงวันที 16 พฤษภาคม 2559)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 461,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(สํานักงานปลัด)  4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2.ตําแหน่งขับรถยนต์
3.ตําแหน่งคนงานทัวไป(แม่บ้าน)
4.ตําแหน่งยาม
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง 4 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2.ตําแหน่งขับรถยนต์
3.ตําแหน่งคนงานทัวไป(แม่บ้าน)
4.ตําแหน่งยาม    
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งบดําเนินงาน รวม 2,366,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 331,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนฯ ดังนี
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)  ตังไว้ 60,000
.- บาทสําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติ
งานในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  (ถือปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวันที 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/ว3652
 ลว. 17 พฤศจิกายน  2553)  
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 141,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยางผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลห้วยยางผู้มี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ(ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุดที กค 0422.3/ว257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา และค่าเล่า
เรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0809.3/ว1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร)     

ค่าใช้สอย รวม 1,453,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 263,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามรายการต่างๆ ดังนี
1.เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดซือวารสาร นิตยสารรายสัปดาห์/ราย
เดือน  หนังสือทางวิชาการ   ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ค่า
ประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างเหมาค่าธรรมเนียมต่างๆในการสอบเขตที
สาธารณะประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตังไว้  213,000.-บาท
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้  50,000 บาท   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทํา
วารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ
องค์กรบริหารส่วนตําบล ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เพือเผยแพร่กิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง (ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559
 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้   30,000
 บาท   เพือเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร,ค่าเครืองดืม, ค่าของขวัญ,ค่าพิมพ์
เอกสาร,ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการรับรองรวมทังค่าบริการด้วย  และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวเนืองกับการรับรอง ในการต้อนรับ
บุคคล  คณะบุคคลทีมา นิเทศงาน ตรวจงาน  หรือเยียม
ชม  หรือ ทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับ
บุคคล  หรือคณะบุคคล 
2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ  ตังไว้  50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง ค่า
อาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ  ซึง
จําเป็นต้องจ่ายในการประชุม  ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม
อืนๆ  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ ในการประชุมสภาท้อง
ถินหรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทีได้รับการแต่ง
ตังตามระเบียบหรือหนังสือสังการ ข้อ 1 และข้อ 2หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าซือพวงมาลา พวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอืนๆทีจํา
เป็น  เพือใช้ในงานกิจกรรมและงานพิธีการทีสําคัญต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค
 0514/36272 ลงวันที 11 สิงหาคม 2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้
เพือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ ) 
     

โครงการ อบต.เคลือนทีบําบัดทุกข์ บํารุงสุข จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าออกบริการนอกพืนทีแก่ประชาชนตําบลห้วยยาง รวมถึง
การออกพืนทีร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและอําเภอบัวใหญ่ ตามโครงการ
อําเภอเคลือนที ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม
ฉบับที1หน้า 2 ข้อ 2(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท.0808.2/ว73 ลงวันที  16 มกราคม 2560) 
โครงการจัดการเลือกตัง จํานวน 250,000 บาท
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 ลงวันที 17
 มกราคม 2556)  
     

โครงการประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการประชุมประชาคมเพือจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน/แผนชุมชน เพือนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า101 ข้อ 4(โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0810.2ว0600 ลงวัน
ที 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที 0810.3/ว5797 ลว.10 ตุลาคม 2559)
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โครงการฝึกอบรมกฏหมายชาวบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการฝึกอบรมกฏหมายชาวบ้าน ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 101 ข้อ 2(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท.0808.2/ว73 ลงวัน
ที  16 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใน
ประเทศของคณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต.,พนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้าง
ประจํา,พนักงานจ้าง,อสม.,ผู้นําชุมชน,กลุ่มอาชีพและบุคคลภายนอก ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า101 ข้อ 1(ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 พ.ศ.2557)
โครงการพัฒนาท้องถินร่วมใจกําจัดผักตบชวาประชามีส่วนร่วม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถินร่วมใจกําจัดผักตบชวา
ประชามีส่วนร่วม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิม
เติมฉบับที 1 หน้า 2 ข้อ 1(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ที มท.0808.2/ว73 ลงวันที  16 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ)
เดินทางไปราชการ จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  นายกองค์การ
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559)  
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์,คอมพิวเตอร์,เครืองปรินเตอร์ และ
ทรัพย์สินอืนๆขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22
  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค) 
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงานในประเภท
วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม และนําดืมสําหรับบริการ
ประชาชน และสํานักงาน ฯลฯ(ถืถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)  
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆทีเกียวข้องในประเภทวัสดุงาน
บ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ(ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22
  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค)  
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ แบตเตอรี,ยางนอก,ยางใน,เพลา นํามันเบรกและ
อืนๆทีเกียวข้องในประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2
/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงนํามันหล่อลืนนํามันเบนซิน นํามันดีเซลทีใช้
กับรถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลง
วันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค)   
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ในประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 252,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 125,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง และสถานทีทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลง
วันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง และสถานทีทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลง
วันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค)
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในราชการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง และ
สถานทีทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22
  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค)
     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ค่าแสตมป์ ค่าจัดส่งเอกสารประกาศสอบ
ราคา,เอกสารประกวดราคา,และเอกสารหนังสือราชการต่างๆ  (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22
  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค)
     
     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการแบบเหมาจ่ายระบบอินเตอร์เน็ตตําบลสําหรับสํานัก
งานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง และสถานทีทีอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  
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งบลงทุน รวม 926,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 926,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน จํานวน 658,000 บาท
จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดตังพืนหรือแขวน ขนาด 36,000 BTU 
จํานวน 14 ตัว จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงานปี 2560 ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 1หน้า 1 ข้อ 1(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 2 เครือง จํานวน 118,000 บาท
จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 2 เครือง ปริมาณการฉีดพ่นไม่น้อย
กว่า 40 ลิตร/ชัวโมง ถังบรรจุนํายาไม่ตํากว่า 6 ลิตร กําลังยนต์ไม่น้อย
กว่า 25 แรงม้า ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม
ฉบับที 1หน้าที 1 ข้อ 3 จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน
ปี 2560 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท.0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 150,000 บาท
จัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ตามราคาท้องตลาด ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 1 ข้อ 2 (ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ)

งบเงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ ตาม
โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 160 ข้อ 1 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอบัวใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ และงานพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 160 ข้อ 2 (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)  
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,671,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,963,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,963,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,634,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (กองคลัง) จํานวน 6
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งนักผู้อํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลังระดับต้น)
2.ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ 
3.ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
4.ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
5.ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน  
6.ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง(นักบริหารงาน
คลังระดับต้น) จํานวน 12 เดือน (ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.นม. เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 6 ลงวันที 16 พฤษภาคม 2559)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 239,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(กองคลัง)  2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน  ตําแหน่งผู้ช่วยการเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง(กองคลัง) จํานวน 2
 อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัด
เก็บรายได้     

งบดําเนินงาน รวม 708,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ที
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวันที 29
 กันยายน 2557  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ ถือปฏิบัติ
ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน   พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2549 ฉบับที 3  ,หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559
  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิง
พิมพ์   ค่าใช้จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ค่าประกันภัยรถ
ยนต์ และค่าจ้างเหมาอืนๆ(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท.0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)    
     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร,ค่าเครืองดืม,ค่าของขวัญ,ค่าพิมพ์เอกสาร,ค่า
ใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการรับรองรวมทังค่าบริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นต้องจ่ายทีเกียวเนืองกับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคล  คณะ
บุคคลทีมา นิเทศงาน ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือ ทัศนศึกษาดู
งาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาง

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง เพือจัดทําฐานข้อมูล
ทีดิน การคัดลอกสําเนาแปลงทีดินทีมีการแบ่งแยก ฯลฯในการจัดเก็บภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน (ถือปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว462ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.3/ว67 ลงวันที 9
 มกราคม 2555)  
  

เดินทางไปราชการ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559)        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองปรับอากาศ   เครืองคอมพิวเตอร์   ฯลฯ  
    

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงานในประเภท
วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ (ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อ
มูล,เมนส์บอร์ด ,เม้าส์,แผนดิส,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมสพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2
/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําแนวกันไฟในเขตป่าสาธารณะในตําบล
ห้วยยาง และค่าจ้างเหมาอืนๆ (ถือปฏิบัติตามถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค และ
หนังสือ ที มท 0312.4/ว1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541 เรือง การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่นกิจกรรมฝึกอบรม ซ้อมแผนในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย และสาธารณภัย ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 158 ข้อ 1 (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2557 และถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือทีเกียวข้อง)
โครงการตังจุดบริการประชาชนตามเทศกาลปีใหม่  และเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการตังจุดให้บริการประชาชนตาม
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน และให้บริการประชาชนตามเทศกาล  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0804.5/ว1634 ลงวัน
ที  22 กันยายน 2557และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่สนที
สุด ที มท.0801.4/ว668 ลงวันที  27 มีนาคม 2560)
เดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 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 ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว2373 ลงวันที 23 ธันวาคม 2557  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 906,360 บาท
งบบุคลากร รวม 679,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 679,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 474,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล(ส่วนการศึกษาฯ)จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งนักผู้อํานวยการกองการศึกาาฯ(นักบริหารงานการศึกษาระดับ
ต้น) 
2.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ(นักบริหาร
งานการศึกษาระดับต้น) จํานวน 12 เดือน (ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต
.นม. เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 6 ลงวันที 16
 พฤษภาคม 2559)  
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 139,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 12 เดือน  
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตําแหน่งเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 12 เดือน       

งบดําเนินงาน รวม 221,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ที
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวันที 29
 กันยายน 2557  
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยางผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ จํานวน12 เดือน(โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสังทีเกียวข้อง)  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้
รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
     

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิง
พิมพ์   ค่าใช้จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ค่าประกันภัยรถ
ยนต์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ (ถือปฏิบัติตามถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภคและ
หนังสือ ที มท 0312.4/ว1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541 เรือง การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
   
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2555
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559)    
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองปรับอากาศ   เครืองคอมพิวเตอร์   เครืองตัด
หญ้า ฯลฯ  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค)

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงานในประเภท
วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อ
มูล,เมนส์บอร์ด ,เม้าส์,แผนดิส,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2
/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
จัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน(มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชัน
ปรับระดับ 3 ชิน ตามแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 183 ข้อ 15  จัด
ซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงานปี 2560(ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,655,000 บาท
งบบุคลากร รวม 696,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 696,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 229,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล(กองการศึกษาฯ) 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตําแหน่งครู(คศ.1)
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 404,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 3
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน  
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก
เล็ก จํานวน 3 อัตรา  จํานวน 12 เดือน  
     

งบดําเนินงาน รวม 1,866,760 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ที
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวันที 29
 กันยายน 2557  
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ค่าใช้สอย รวม 595,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2555
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559)    
    

โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทัง 2 ศูนย์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
)หน้า 108ข้อ 8(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4
/ว73 ลงวันที 16 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ)  
  
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ปรากฏตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 106 ข้อ 2 (ถือ
ปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว73 ลงวันที 16
 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานฯ)  
     

     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 455,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี
1.เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง อัตรา
มือละ 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน จํานวนนักเรียน 69 คน (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย.60
) ตังจ่าย 338,100 บาท
2.เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สือการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 แห่ง จัด
สรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จํานวนนักเรียน 69
 คน (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว3301 ลว
.14 มิ.ย.60) ตังจ่าย 117,300 บาท
 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
.0816.2/3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560)

ค่าวัสดุ รวม 1,251,360 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆทีเกียวข้องในประเภทวัสดุงาน
บ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ  
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,231,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตตําบลห้วยยาง 6
 แห่ง จํานวน 260 วัน จํานวนนักเรียน 523 ราย  และศูนย์พัฒนาดัง
เล็ก  2 แห่ง จํานวน 260 วัน  จํานวนนักเรียน 69 ราย (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3301 ลงวันที  14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     

งบเงินอุดหนุน รวม 2,092,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,092,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,092,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพืออุดหนุนโรงเรียนในเขต
ตําบลห้วยยาง 6 แห่ง จํานวน 200 วัน อัตรามือละ 20 บาท/คน จํานวน
นักเรียน  523 ราย  ดังนี
1.โรงเรียนบ้านด่านช้าง  จํานวน  79 คน
2.โรงเรียนบ้านห้วยยาง  จํานวน 62  คน
3.โรงเรียนบ้านขามเตีย  จํานวน  117  คน
4.โรงเรียนบ้านดงบัง  จํานวน  128  คน
5.โรงเรียนบ้านเก่างิว  จํานวน  57  คน
6.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จํานวน 80 คน
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว3301 ลงวันที  14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนทัว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการฉีดพ่นสารเคมีเพือกําจัดยุงลาย ค่า
ตักสิงปฏิกูล ค่าขุดไถกลบขยะ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆในแผนงาน
สาธารณสุข  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว
1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง เช่นนํามันดีเซล นํามันเบนซิล เพือฉีดพ่นสาร
เคมีสําหรับพ่นยุงลาย และกิจกรรมอืนทีเกียวข้อง ในแผนงานสาธารณ
สุข  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นนํายาเคมีกําจัด
ยุ่งลาย ทรายเคลือบสาร(ทรายอะเบส) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าน วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก เวชภัณฑ์เคมี ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22
  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อสม.ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน ในการดําเนินกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 3
 กิจกรรม ได้แก่ 1.งานพัฒนาศักยภาพด้วยสาธารณสุข  2.การแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 3.บริการสุขภาพเบืองต้นใน คสมช.ทัง 12 หมู่บ้านใน
ตําบลห้วยยาง  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 161
 ข้อ 4 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559)  
     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 846,020 บาท
งบบุคลากร รวม 595,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 595,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 553,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม และตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน จํานวน 12
 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานหัวหน้าส่วน
สวัสดิการสังคม ระดับต้น)
2.ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม(นัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จํานวน 12 เดือน (ถือปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.อบต.นม. เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 6 ลงวันที 16
 พฤษภาคม 2559)  
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งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ที
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวันที 29
 กันยายน 2557  
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยางผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ จํานวน 12 เดือน (โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสังทีเกียวข้อง)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร บุตรพนักงานส่วน
ตําบล บุตรลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุดที กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา และค่า
เล่าเรียน และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0809.3/ว1013 ลงวัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตร)

     

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิง
พิมพ์   ค่าใช้จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ค่าประกันภัยรถ
ยนต์ และค่าจ้างเหมาอืนๆ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค )  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมฝึกอาชีพ ให้กับประชาชนตําบลห้วย
ยาง ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 112 ข้อ5 (ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0808.2/ว73
 ลงวันที  16 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559)  
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพขีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ของประชาชนตําบลห้วยยาง  ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110ข้อ7 (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0808.2/ว73 ลงวันที  16
 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)  
    

เดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555)  
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองปรับอากาศ   เครืองคอมพิวเตอร์   เครืองตัด
หญ้า ฯลฯ  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงานในประเภท
วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ ( ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)
     

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองprinter จํานวน 5,500 บาท
จัดซือเครืองprinter พร้อมระบบ ink tank พิมพ์สแกน ทําสําเนา จัดซือ
ตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ12 หน้า 182 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
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จัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบ จํานวน 5,500 บาท
จัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบข้างในมีชันปรับระดับได้ 4 ชัน จัดซือตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ11 หน้า 182 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,610,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,099,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,099,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 619,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยาง(กอง
ช่าง) จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
2.ตําแหน่งนายช่างโยธาชํานาญงาน 
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งนักบริหาร
งานช่าง(ผู้อํานวยการกองช่าง)ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  เรืองกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิน(ฉบับที 2)ลงวันที 18 เมษายน 2556  
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 401,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในกองช่าง  จํานวน 12 เดือน ดังนี
1.ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
2.ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  
3.ตําแหน่งคนงานทัวไป     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างกองช่าง จํานวน 2 อัตรา คือ
ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  และคนงานทัวไป
     

งบดําเนินงาน รวม 1,477,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ที
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวันที 29
 กันยายน 2557  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลห้วยยางผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบ จํานวน 12 เดือน (โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสังทีเกียวข้อง)  
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร บุตรพนักงานส่วน
ตําบล บุตรลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
     

ค่าใช้สอย รวม 967,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิงปฏิกูล ค่า
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ค่าประกันภัยรถยนต์ และค่าจ้าง
เหมาอืนๆ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2
/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุและค่าสาธารณูปโภคและถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0313.4
/ว1452 ลว. 27 พฤษภาคม 2541เรือง การเบิกจ่ายเงินเพือจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)  
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555)       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 717,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ถนนในเขตตําบลห้วยยางทีชํารุดเสียหายเครืองปรับ
อากาศ   เครืองคอมพิวเตอร์   เครืองตัดหญ้า ฯลฯ  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค)     

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงานในประเภท
วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิชย์ไฟฟ้า ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมถนนในเขตรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาง เช่นหิน ปูน ทราย ยาง
มะตอย สังกะสี กระเบือง ฯลฯ  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันดีเซล นํามันเบนซิล
 นํามันเครือง ฯลฯ สําหรับรถกระเช้าไฟฟ้า  (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อ
มูล,เมนส์บอร์ด ,เม้าส์,แผนดิส,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2
/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)
     

งบลงทุน รวม 33,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,900 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
เลือยโซ่เครืองยนต์ จํานวน 5,000 บาท
จัดซือเลือยโซ่ยนต์ขนาด 1.8 แรงม้า จํานวน 1 เครือง ขนาดเครืองยนต์
สองจังหวะ ความยาวบาร์ 12 นิว ความเร็วรอบไม่ตํา
กว่า 2800-3000 รอบ/นาที ความจุนํามันเบนซิล/นํามัน
เครือง 410/240 มิลลิลิตร ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า189 ข้อ 31 จัดซือตามราคาท้องตลาด เพราะไม่มีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
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ครุภัณฑ์สํารวจ
ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 5,000 บาท
จัดซือล้อวัดระยะแบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว โดยโครงสร้างของล้อทําด้วย
วัสดุแข็ง ขอบวงล้อทําด้วยยาง มีเส้นรอบ 1 เมตร พับเก็บได้ มีระบบเบรก
ควบคุมทีมีมือพร้อมหูหิวมีขาตัง มีระบบเดินหน้าถอยหลัง มีมาตรแสดงผล
เป็นหน่วยแสดงค่าระยะทางละเอียดถึงหน่วยเดชิเมตร ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 4 ข้อ 1 จัดซือตามราคา
ท้องตลาด เพราะไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงานปี 2560(ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
.0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครือง โดย
มี CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก มีหน่วยความจําแบบ cache memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 mb มีหน่วยความจําหลัก ชนิด ddr3 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 4 gb มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด sata หรือดีกว่าความจุไม่น้อย
กว่า 1 tb  มีจอภาพรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 pixel 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย สามารถใช้wi-
fi และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย ปรากฏตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 185 ข้อ 21 จัดซือตามราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปี 2560(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท.0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ)
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer) จํานวน 7,900 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer) สําหรับกระดาษ A3 โดย
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1200 dpi ใช้เทคโนโลยี
แบบพ่นหมึก มีความเร็วในการร่างขาวดําสําหรับกระดาษเอสี ไม่น้อย
กว่า 17หน้า/นาที ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที มีช่องเชือมต่อ
แบบ parallel หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้
กับ A3,A4,Letter,Legalและcustom โดยใสกระดาษถ่ายได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 หน้า186 ข้อ 22 จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี 2560(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,131,500 บาท
งบลงทุน รวม 2,731,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,731,500 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง จํานวน 36,700 บาท
ดําเนินการด้านหน้ากว้าง 3.30 เมตร ด้านหลัง
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 13.70 เมตร สูง 2.00 เมตร ก่อผนังอิฐบล๊อก
พร้อมผนังลวดตาข่ายขนมเปียกปูนโดยรอบ หรือมีพืนทีใช้สอยรวมไม่
น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 3 ข้อ 1(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว897 ลงวัน
ที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว3373 ลงวันที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเก่างิว หมู่ที 7 (สายบ้านเก่า
งิว-บ้านดงสว่าง)

จํานวน 300,000 บาท

ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีดําเนิน
การทังหมดรวมไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 120 ข้อ 8(ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสว่าง-บ้านเก่างิว บ้าน
ดงสว่าง หมู่ที 11

จํานวน 300,000 บาท

ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีดําเนิน
การทังหมดรวมไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 6ข้อ 12(ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว884 ลง
วันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกระชาย หมู่ที 2(บ้าน
ดอนกระชาย-บ้านเพียไซต์)

จํานวน 300,000 บาท

ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีดําเนิน
การทังหมดรวมไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 120 ข้อ 8 (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่งาม หมู่ที 12 จํานวน 300,000 บาท
ดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีดําเนิน
การทังหมดรวมไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินถมตาม
สภาพ ลงท่อ คสล.ศก.0.40 เมตร 1 จุด รวม 7 ท่อน รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 154 ข้อ 99(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านสระไผ่-โคกป่าช้า บ้านสระไผ่ หมู่ที 10 จํานวน 90,400 บาท
ดําเนินการลงคันดินทางกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร สูง
เฉลีย 0.50 เมตร ดําเนินการเกรดเกลียบดทับแน่นเรียบร้อย หรือมีดินถม
คันทางรวมไม่น้อยกว่า 875 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายนํา คสล
.ชัน 3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 2 จุด รวม 10 ท่อน รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 7 ข้อ 13(ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านด่านช้าง หมู่ที 1 จํานวน 300,000 บาท
ช่วงที 1 (รอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ-หนองไทร) ลงหินคลุกถนน
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ดําเนินการ
เกรดเกลียบดทับแน่นเรียบร้อย หรือมีพืนทีดําเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 1,750.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด ราย
ละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564 หน้า 116 ข้อ 2
ช่วงที 2 (ถนนสายร.ร.บ้านด่านช้าง-หนองสําโรง) ลงหินคลุกถนน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ดําเนินการ
เกรดเกลียบดทับแน่นเรียบร้อย หรือมีพืนทีดําเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 3,300.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด ราย
ละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564 หน้า 116 ข้อ 2 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว897 ลงวันที 10
 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว3373 ลงวันที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยคร้อ หมู่ที 5(ศาลปู่ตา-ประปาหมู่
บ้าน)

จํานวน 299,000 บาท

ดําเนินการลงหินคลุกถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร ดําเนินการเกรดเกลียบดทับแน่นเรียบร้อย หรือมีพืนที
ดําเนินการรวมไม่น้อยกว่า 5,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 1 หน้า 9 ข้อ 19(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว897 ลงวัน
ที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว3373 ลงวันที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
โครงการก่อสร้างพืนคอนกรีตเอนกประสงค์ทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาง

จํานวน 60,000 บาท

จุดที 1 ดําเนินการเทพืนคอนกรีตกว้าง 1.50 เมตร ยาว 9.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการทังหมดรวมไม่น้อย
กว่า 13.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
กําหนด
จุดที 2 ดําเนินการเทพืนคอนกรีตกว้าง 6.50 เมตร ยาว 20.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการทังหมดรวมไม่น้อย
กว่า 130.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
กําหนด
จุดที 3 ดําเนินการเทพืนคอนกรีตกว้าง 2.00 เมตร ยาว 7.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพืนทีดําเนินการทังหมดรวมไม่น้อย
กว่า 14.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 3
 ข้อ 2(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว884 ลงวันที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3373 ลงวันที 4
 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)

วันทีพิมพ์ : 16/11/2561  13:43:10 หน้า : 27/37



โครงการก่อสร้างรางส่งนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระไผ่ หมู่ที 10 จํานวน 90,000 บาท
ดําเนินการสร้าง
ปากรางกว้าง 1.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิม
เติม ฉบับที 1 หน้า 5 ข้อ 6(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสระไผ่ หมู่ที 10 จํานวน 59,300 บาท
ดําเนินการขุดวางท่อเมนระบบประปา พีวีซี.ขนาด Dai 2 นิว ระยะ
ทาง 360 เมตร พร้อมฝังกลบท่อเรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนทีกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 5 ข้อ 7(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที 3 จํานวน 299,600 บาท
ดําเนินการขุดวางท่อเมนระบบประปา พีวีซี.ขนาด Dai 2 นิว ระยะ
ทาง 2,000 เมตร พร้อมฝังกลบท่อและติดตังประตูปิด-เปิด
นํา จํานวน 10 จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 16(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม บ้านบุไทย หมูที 8

จํานวน 296,500 บาท

ดําเนินการก่อสร้างผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีปูแอ
สฟัลท์ติกรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินถมตาม
สภาพ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 141 ข้อ 58(ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบัวใหญ่ในการขยาย
เขตไฟฟ้า และติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ทัง 12 หมู่บ้าน ตําบลห้วย
ยาง (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)  
  
     

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 312,000 บาท
งบลงทุน รวม 312,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 312,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างทีทิงและกําจัดขยะในตําบลห้วยยาง บ้านขามเตีย หมู่ที 4 จํานวน 156,000 บาท
ดําเนินการก่อสร้างงานอาคารขนาด
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ก่อผนังอิฐ
บล็อก พร้อมผนังลวดถักตาข่ายขนมเปียกปูนโดยรอบ หรือมีพืนทีใช้สอย
รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนทีกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิม
เติม ฉบับที 1 หน้า 5 ข้อ 8(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
โครงการก่อสร้างทีทิงและกําจัดขยะในตําบลห้วยยาง บ้านดงบัง หมู่ที 6 จํานวน 156,000 บาท
ดําเนินการก่อสร้างงานอาคารขนาด
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ก่อผนังอิฐ
บล็อก พร้อมผนังลวดถักตาข่ายขนมเปียกปูนโดยรอบ หรือมีพืนทีใช้สอย
รวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนทีกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิม
เติม ฉบับที 1 หน้า 5 ข้อ 8(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว884 ลงวัน
ที 14 มีนาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว897 ลงวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3373 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2550 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว0666 ลงวันที 30 มกราคม2558)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
การอบรม รณรงค์ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด เพือคัดกรองเข้ารับการบําบัด
รักษา ร่วมกับอําเภอบัวใหญ่ สถานีตํารวจ สาธารณสุข ฯลฯ ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 158 ข้อ 4 (ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว1102
 ลว. 1 กรกฎาคม 2557 และ ที มท 0810.3/ว2378 ลว.3
 พฤศจิกายน 2558)  
     

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี
1.อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตังไว้ 10,000
.- บาท  เพือจ่ายตามโครงการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของราษฎรผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในพืนทีอําเภอบัวใหญ่ (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์สร้างความสามัคคี ประจําปีงบประมาณ 
2561

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ของ
คณะผู้บริหาร,สมาชิก อบต.,พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยาง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 114 ข้อ 2 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ที มท.0808.2/ว73 ลงวันที  16 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)      
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โครงการแข่งขันกีฬายุวชนตําบลห้วยยาง ครังที 2 ประจําปีงบประมาณ 
2561

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬายุวชนตําบล
ห้วยยาง ครังที 1 ทีมีอายุไม่เกิน 12 ปีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2
 แห่ง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 114
 ข้อ 3(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
.0808.2/ว73 ลงวันที  16 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559)      

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีต้านยาเสพติด"ห้วยยางเกมส์ ครัง
ที21 "ประจําปีงบประมาณ 2561

จํานวน 160,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความ
สามัคคีต้านยาเสพติด""ห้วยยางเกมส์ ครังที 21 ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 114 ข้อ 1(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท.0808.2/ว73 ลงวันที  16 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)  
     

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่นฟุตบอล,วอลเล่ย์บอล,ตระกร้อ,ฯลฯ เพือ
ส่งเสริมเยาวชน ประชาชนออกกําลังกาย ปรากฏตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
.2561-2564)หน้า 114 ข้อ 4  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีต่างๆ วันสําคัญทางศาสนา ค่ารับรอง
งานรัฐพิธี และในกิจกรรมทีสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง (ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548)  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานฉลองชัยท้าวสุรนารี(ประเพณีบัวไหม-บัวใหญ่) จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการงานฉลองชัยท้าวสุระ
นารี(งานประเพณีบัวไหม-บัวใหญ่)ประจําปีงบประมาณ 2561 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 107 ข้อ 4 (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0808.2/ว73 ลงวัน
ที  16 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)    
  

โครงการงานประเพณีบุญทอดเทียนโฮม จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการงานประเพณีบุญทอด
เทียนโฮม ประจําปีงบประมาณ 2561ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 107 ข้อ 2(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท.0808.2/ว73 ลงวันที  16 มกราคม 2560
 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)      

โครงการงานประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการงานประเพณีรดนําดําหัว
ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2561เนืองในเทศกาลวันสงกรานต์ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 107ข้อ 1(ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0808.2/ว73 ลงวัน
ที  16 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)    
  

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอบัวใหญ่ตามโครงการงานฉลองชัยท้าวสุ
รนารี ประเพณีบัวไหม-บัวใหญ่ ประจําปีงบประมาณ 2561 ตามแผน
พัฒนาสามปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 165 ข้อ 13 (ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)        

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 712,080 บาท
งบบุคลากร รวม 473,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 473,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่ง
เสริมการเกษตร(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น) จํานวน 12 เดือน   
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร(นัก
บริหารงานเกษตร ระดับต้น) จํานวน 12 เดือน (ถือปฏิบัติตามประกาศ ก
.อบต.นม. เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 6 ลงวันที 16
 พฤษภาคม 2559)  
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่วนการเกษตร จํานวน 1
อัตรา ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 12เดือน  
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างส่วนการเกษตร จํานวน 1
อัตรา ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 12เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้างประจํา,และพนักงานจ้าง ที
ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง(ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว3072 ลงวันที 29
 กันยายน 2557  
     

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริารเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิง
ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิง
พิมพ์   ค่าใช้จ่ายดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ค่าประกันภัยรถ
ยนต์ และค่าจ้างเหมาอืนๆ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภคและ
หนังสือ ที มท 0312.4/ว1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541 เรือง การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน )
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง (ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555)       

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันสําคัญ
ต่างๆ ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 115 ข้อ4 (ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0801.2/ว1060 ลว
. 31 พฤษภาคม 2559 และ ที มท.0808.2/ว73 ลงวันที  16
 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 )  
     

โครงการฝึกอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรต่างๆ เพือส่งเสริมและให้
ความรู้เรืองการเกษตรอย่างถูกต้อง ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 112 ข้อ 5 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท.0808.2/ว73 ลงวัน
ที  16 มกราคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือ ระดับชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 113 ข้อ3 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891/ว1659 ลว.24
 สิงหาคม 2553 และ ที มท.0808.2/ว73 ลงวันที  16 มกราคม 2560
 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2559)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองปรับอากาศ   เครืองคอมพิวเตอร์   เครืองตัด
หญ้า ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ประจําสํานักงานในประเภท
วัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560
 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่นจอบ เสียม ซ้อนปลูก บัวรดนํา กรรไกร
ตัดกิง วัสดุเพาะชํา พันธุ์พืช ฯลฯ  (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อ
มูล,เมนส์บอร์ด ,เม้าส์,แผนดิส,ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2
/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)

งบลงทุน รวม 3,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารแบบ 8 ช่อง จํานวน 3,500 บาท
จัดซือตู้เก็บเอกสารแบบ 8 ช่อง  ทําด้วยไม้อย่างดี ทนทานมี มอก. ตาม
แบบพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 181 ข้อ 9 จัดซือตามราคาท้อง
ตลาด เพราะไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงานปี 2560(ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,506,700 บาท
งบกลาง รวม 13,506,700 บาท
งบกลาง รวม 13,506,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 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 เรืองการจ่าย
เบียประกันสังคมของพนักงานจ้าง และพรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5
/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557เรือง ประกาศ ก.จ.ก.ท. ก.อบต
.มาตรฐานทัวไปเกียกับพนักงานจ้าง ฉบับที 3)  
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุตําบลห้วยยาง จํานวน 12 เดือน  (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวัน
ที 23 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และการอุดหนุนค่าใช้จ่ายอุดหนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ)     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,177,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้พิการตําบลห้วยยาง จํานวน 12 เดือน(ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และการอุดหนุนค่าใช้จ่ายอุดหนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ)     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 3 รายๆ ละ 500
 บาท จํานวน 12 เดือน(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือจ่ายการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน)  
     

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือเป็นเงินสํารองจ่ายเพือจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตําบลห้วยยาง (โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4 ว 667 ลงวันที 12
 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที มท 0808.2/ว3215
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน)  
      

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 128,430 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบ สปสช.โดยสมทบเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าอัตราร้อย
ละ 40 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรือง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ
.ศ.2557  
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางถึงแก่กรรม โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที มท 0318/ว 1785 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2540  
     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 172,670 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(ก.บ
.ท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายได้ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.5/ว 34 ลงวันที 19 กันยายน 2557,หนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 35 ลง
วันที 19 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.5
/ว1264 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557)  
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