
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,497,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,780,124 บาท

งบบุคลากร รวม 8,625,924 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,383,160 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,698,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,242,764 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,910,392 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน 10 อัตรา (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล (สํานักงานปลัด)
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล,รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล, หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
และ
หัวหน้าฝ่ายฯ (สํานักงานปลัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 960,132 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างประจําสํานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 7 อัตรา (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 102,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (สํานักงาน
ปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 3,882,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 576,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ
ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง, ควบคุมงานก่อสร้าง, เงินรางวัล, เงินทําขวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีที่มีการ
สั่งการเร่งด่วนให้ดําเนินการ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 426,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด (สํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯกําหนด (สํานักงาน
ปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,815,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด ตั้ง
ไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรับใช้, ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ, ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ให้
แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
รักษาผลประโยชน์แก่ทางราชการ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
2) ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ ประจําสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ประจําสํานัก
งานองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คัน อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานักงานปลัด)
3) ค่ารังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญที่หลวง ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างชั่วคราว คนงานรังวัด ค่าพาหนะ
เดินทางประจําวันทําการ ค่าป่วยการผู้ปกครองท้องที่ มาระวังชี้และ
รับรองแนวที่ดิน ค่าหลักเขตที่ดิน ค่าส่งหมายข้างเคียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมชม อบต. และพิธีการต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานนิทรรศการ, การประกวดการแข่งขัน, และพิธีเปิดอาคารต่างๆ, ค่า
ใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา, ค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสําคัญทาง
ศาสนา ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมประชุม
สภาท้องถิ่น, การจัดประชาคมตําบลและหมู่บ้าน ค่าอาหารผู้ร่วมปฏิบัติ
งานกับ อบต. ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ, ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย, 
ช่อดอกไม้, กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

ค่าใช้จ่ายเตรียมการรับเสด็จฯ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ เช่น จ้างเหมารถยนต์นํา
มวลชนมารับ-ส่งเสด็จ, ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและนํ้าดื่ม, จ้างเหมา
ซ่อมแซมและทําป้ายพระบรมฉายาลักษณ์, ประดับธงฯ และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, พนักงานจ้าง, คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีครบวาระ และเมื่อมีการเลือก
ตั้ง เช่น ค่าป้าย, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าตอบแทน, ค่าเอกสารแบบพิมพ์ และค่า
อุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด (สํานัก
งานปลัด)

โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําปฏิทินวารสาร, สิ่งพิมพ์ ฯลฯ ในการประชา
สัมพันธ์ผลการดําเนินงานประจําปีที่ผ่านมา ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยาง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 258 ลําดับที่ 2 (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการทําแผนพัฒนา/ทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร, อาหาร
ว่าง, นํ้าดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจัดทําป้ายโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 258 ลําดับที่ 1 (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 
2540

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าว
สาร
ทางราชการ พ.ศ. 2540 เช่น ค่าอาหาร, ค่านํ้าดื่ม, ค่าอาหารว่าง ในการ
จัดอบรม , ค่าจัดทําป้ายโครงการ, ค่าสื่อประชาสัมพันธ์, ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม, ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 หน้าที่ 49 ลําดับที่ 130 (สํานักงานปลัด)

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต.

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต. เช่น ค่าวิทยากร, ค่าสถานที่, ค่า
อาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจัดทํารูปเล่มเอกสาร ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 200 ลําดับที่ 412 (สํานักงานปลัด)
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โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตําบลห้วยยาง "งานรําลึกวัน
สันติภาพ"(เตียง ศิริขันธ์)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใน
ตําบลห้วยยาง "งานรําลึกวันสันติภาพ"(เตียง ศิริขันธ์) เช่น ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง, นํ้าดื่ม, กาแฟ, นํ้าแข็ง, ค่าตกแต่ง
สถานที่, ค่าเช่าเครื่องเสียง, เครื่องไทยธรรม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ, ค่าดอกไม้ประดับบริเวณงาน, วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2 หน้าที่ 46 ลําดับที่ 3 (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสํานักงานและวัสดุ ครุภัณฑ์
อื่น ที่ อบต. รับผิดชอบดูแล, ค่าซ่อมรถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่อง
พิมพ์ดีด, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 1,086,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 466,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นมีไว้ในสํานักงาน ตั้งไว้ 466,800 บาท 
แยกเป็น
    - วัสดุคงทน ได้แก่ ม่านปรับแสง, กรรไกร, เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก, เก้าอี้พลาสติก, พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
    - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ, หมึก, ดินสอ, กระดาษไข, แฟ้ม, สมุด
บัญชีและวัสดุต่างๆ, นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน, ปากกา, นํ้ายาลบคําผิด, ลวดเย็บกระดาษ, กาว ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็น
    - วัสดุคงทน ได้แก่ มีด, ถัง, ถาด, แก้วนํ้า, จานรอง, ช้อนส้อม, กระติก
นํ้าร้อน ฯลฯ
    - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แปลง, ไม้กวาด, นํ้ายาทําความสะอาด, สบู่, ผง
ซักฟอก, เจลล้างมือ, นํ้ายาดับกลิ่น ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไม้
ต่างๆ, ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิ่ว, เสียม, เลื่อย ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  เชือก,ลวด,เหล็ก,แปลงทาสี,นํ้ามันทา
ไม้,ทินเนอร์,สี, ปูนซีเมนต์, ทราย,อิฐหรือซีเมนต์บล๊
อก, กระเบื้อง, สังกะสี, อะลูซิงค์ ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แยกเป็น
    - วัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง, ประแจ, แม่แรง, กุญแจปากตาย, กุญแจ
เลื่อน, คีมล๊อค, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
    - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์, นํ้ามันเบรก, น๊อตและสกรู, สาย
ไมล์, เพลา, ฟีล์มกรองแสง ฯลฯ
    - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ แบตเตอรี่, ยางนอก, ยาง
ใน, หม้อนํ้ารถยนต์, กระจกมองข้างรถยนต์, เบาะรถยนต์, ไฟเบรก, ไฟ
หน้า, หัวเทียน, หม้อนํ้า, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, เข็มขัดนิรภัยและส่วน
ประกอบอื่นๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แยกเป็น
    - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ นํ้ามันดีเซล , นํ้ามันเบนซิน , นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจาระบี, รถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ,นํ้ามันไฮดรอริค
 ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แยกเป็น
    - วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง, เครื่องกรอเทป, เลนส์ซูม, กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับคอมพิวเตอร์ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ    
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Ditit
al Vedeo Disc, Flash Drive) , เทปบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์, กระดาษต่อเนื่อง, สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ, ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์, เมนบอร์ด, เมมโมรี่ชิป, เมาส์, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แผ่น
ดิสก์, แบบฮาร์ดิสก์, แบบซีดีรอม ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุสนาม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม แยกเป็น
    - วัสดุคงทน เช่น เต็นท์ จํานวน 5 หลัง กว้าง 4 เมตร ยาว 8
 เมตร โครงเหล็กอาบสังกะสี (คาดเหลือง) เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ใน
พื้นที่ตําบลห้วยยาง , ถุงนอน, เข็มทิศ, เปล, เตียงสนาม ฯลฯ (สํานักงาน
ปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 405,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าในสํานักงานและค่าใช้ไฟฟ้าสาธารณะที่ อบต. รับ
ผิดชอบ (สํานักงานปลัด)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในสํานักงาน, ค่านํ้าประปาในที่สาธารณะที่ อบต.
รับผิดชอบ (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศและรวมถึงค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องเครือข่ายอินเตอร์
เน็ต, ค่าบํารุงรักษาสายฯ และค่าบริการเหมาจ่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าและพัฒนาเว็บไซต์ ของ อบต. 
และค่าสื่อสารบริการอื่นๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 
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งบลงทุน รวม 1,271,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 423,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 52,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 29 ตัวๆ ละ 1,800 บาท เป็น
เก้าอี้ที่สามารถปรับระดับสูง - ตํ่าได้ ชนิดเท้าแขน
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอตั้งจ่าย
และจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411 (สํานักงานปลัด)

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน จํานวน  2
  หลังๆละ 5,500 บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 3 (สํานักงานปลัด) 

พัดลมติดฝาผนัง จํานวน 4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว  สามารถปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวา ได้ จํานวน  3 ตัวๆละ 1,600  บาท 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอ
อนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 4 (สํานักงานปลัด)  
     

พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง จํานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ใบพัดลมขนาด 30
 นิ้ว สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวา ได้ จํานวน 10
 เครื่องๆละ 5,500 บาท ใช้ในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยาง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงขอตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 281 ลําดับที่ 2 ข้อ 4 (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง เช่น ถนน, อาคาร,รถยนต์ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 848,400 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยยาง จํานวน 302,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วย
ยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร ตามแบบเลขที่ หย. 83/2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 264 ลําดับที่ 8 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยยาง จํานวน 499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยยาง ตาม
แบบเลขที่ หย. 55/2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 264 ลําดับที่ 8 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการถมดินป้องกันแนวรั้ว คสล.ภายในที่ทําการ อบต.ห้วยยาง จํานวน 46,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินป้องกันแนวรั้ว คสล.ภายในที่ทําการ อบต.ห้วย
ยาง ทําการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง ให้ได้ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 74.00 เมตร หรือให้ได้ปริมาตรดินถมรวมจํานวน 628.00
 ลบ.ม.(หลวม) พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบเลขที่ หย
. 85/2562 จุดเริ่มต้น (กม.0+000
) (พิกัด N 17.13488 , E 104.09615) รั้ว คสล.เดิม ทิศตะวันตก  ถึง
จุดสิ้นสุด (กม.0+074) (N 17.13494 , E 104.09710) รั้ว คสล
.เดิม ทิศตะวันออก 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 270 ลําดับที่ 28 (กองช่าง)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,652,760 บาท
งบบุคลากร รวม 2,621,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,621,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,211,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 7 อัตรา  (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตําบล (กอง
คลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลังและหัวหน้าฝ่าย ฯ
 (กองคลัง)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 279,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  2 อัตรา (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (กองคลัง)   
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งบดําเนินงาน รวม 1,863,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 783,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ, ค่าจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง, ค่าพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์, ค่าตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง , ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง, ควบคุมงานก่อ
สร้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 , เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว และค่าตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
หลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี ฯลฯ
(กองคลัง)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีการสั่งการ
เร่งด่วนให้ดําเนินการ ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 183,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด จํานวน  5 ราย (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ กําหนด (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าบริการรับใช้, ค่าเบี้ย
ประกัน , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (กองคลัง)   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ  (กองคลัง)

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษี  เช่น  ค่า
ป้าย, แผ่นพับ , ค่าเอกสารในการประชาสัมพันธ์, ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าใช้
จ่ายในการออกประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4
 หน้าที่ 265 ลําดับที่ 1 (กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสํานักงานและวัสดุครุภัณฑ์อื่น
ที่ อบต.รับผิดชอบดูแล, ค่าซ่อมรถยนต์, รถจักรยานยนต์ , เครื่อง
พิมพ์ดีด, เครื่องคอมพิวเตอร์,  เครื่องปรับอากาศ,  เครื่องถ่าย
เอกสาร ฯลฯ (กองคลัง)   

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นมีไว้ในสํานักงาน แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ม่านปรับแสง, กรรไกร, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก, เก้าอี้
พลาสติก, พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ,  หมึก,  ดินสอ ,กระดาษไข,  แฟ้ม, สมุด
บัญชี, ใบเสร็จต่างๆ, แบบพิมพ์และวัสดุต่างๆ, นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน, ปากกา, นํ้ายาลบคําผิด, ลวดเย็บ
กระดาษ, กาว ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับคอมพิวเตอร์ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ    
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Ditit
al Vedeo Disc, Flash Drive) , เทปบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์, กระดาษต่อเนื่อง, สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ, ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์, เมนบอร์ด, เมมโมรี่ชิป, เมาส์, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แผ่น
ดิสก์, แบบฮาร์ดิสก์, แบบซีดีรอม ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์, ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 168,080 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,080 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักงาน จํานวน 6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน ชนิดเท้าแขน สามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ จํานวน 3 ตัวๆละ 2,200 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อใน
ราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411 (กองคลัง)
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เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว เป็นเก้าอี้ชนิดเท้า
แขน  สามารถปรับระดับสูง-ตํ่าได้  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้อง
ตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411 (กองคลัง)

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 40,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน จํานวน 1 เครื่องๆละ 40,200 บาท มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 30,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
สํานักงาน ประจําปี พ.ศ. 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 5 (กองคลัง)

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด 20 ช่อง จํานวน 2,590 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด  20 ช่อง จํานวน  1
  หลังๆละ 2,590 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 1 (กองคลัง) 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด 40 ช่อง จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด  40 ช่อง จํานวน  2
  หลังๆละ 4,500 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 1 (กองคลัง) 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน จํานวน  6
  หลังๆละ 5,500 บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 3 (กองคลัง) 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรศัพท์พร้อมแฟ๊กซ์ จํานวน 6,990 บาท

เพื่่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมแฟ๊กซ์ จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 6,990 บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขอ
อนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411 (กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสําหรับงานประมวลผล (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000  บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก(6 Core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.2 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า  12  MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้
 1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit  
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB  หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า2GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า  8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด  Solid State  Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  240  GB  จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW  หรือดีกว่า จํานวน  1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3
  ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว จํานวน  1  หน่วย
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 1 ข้อ 1 (กองคลัง) 
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปรินเตอร์) จํานวน   2  เครื่อง ๆ
 ละ  2,600  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18 หน้า ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ parallel หรือ USB  2.0 หรือดี
กว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 1 ข้อ 3 (กองคลัง) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,939,400 บาท

งบบุคลากร รวม 980,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 980,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 7 อัตรา (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (สํานักงาน
ปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,738,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2560 (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีที่มีการ
สั่งการเร่งด่วนให้ดําเนินการ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)   
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ค่าใช้สอย รวม 1,208,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด   
ตั้งไว้  648,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรับใช้,ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ
ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ให้แก่คณะ
ผู้บริหารพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษา
ผลประโยชน์แก่ราชการ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และ อปพร.ตําบลห้วยยาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร หรือค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่กู้ชีพ,  เจ้าหน้าที่ดับเพลิง  และจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ, ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน, ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ ของเจ้าหน้าที่และอปพร., เจ้าหน้าที่กู้ชีพ, เจ้าหน้าที่ดับ
เพลิง และบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือราชการของอบต. ตามคําสั่งในการออก
ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไป (สํานักงานปลัด)  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน,
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, พนักงานจ้าง และ อปพร.ตําบลห้วยยาง
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลห้วยยาง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น 
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,อบรม OTOS,
อบรมทบทวน อปพร. ,จัดทําแนวกันไฟ,ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ,ฝึกซ้อม
เตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุสาธารณภัย ฯลฯ  เช่น ค่าอาหาร, อาหาร
ว่าง, ค่าวิทยากร,  ค่าชุดเครื่องแบบ,  ค่าวัสดุอุปกรณ์, ป้าย, วัสดุดับ
เพลิง ฯลฯ  และหรือเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เช่น วัสดุดับเพลิง, วัสดุกู้ชีพ, วัสดุในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนตําบลห้วยยาง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการประชาชนตําบลห้วยยางในช่วง
เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์, งานรับพระราชทานปริญญา
บัตร , เทศกาลวันสําคัญต่างๆ รวมถึงตั้งจุดตามหนังสือสั่งการ
ต่างๆ  เช่น  ป้าย,  วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า, กรวยจราจร , สายไฟ , กระบอง
ไฟ, เสื้อกักสะท้อนแสง,  ลวด, ตะปู, สี, แปรง, กาแฟ , ผ้าเย็น , นํ้า
แข็ง, นํ้าดื่ม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ  เพื่อใช้ในการบริการประชาชน
และใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไป
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 254 ลําดับที่ 5 (สํานักงานปลัด)
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โครงการป้องกันและดับไฟป่า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําแนวกันไฟ เช่น  ค่าวิทยากร,  ค่าวัสดุอุปกรณ์,  ค่าเครื่องเขียน,  ค่า
อาหาร,  ค่าอาหารว่าง,  ค่าป้าย,  ป้ายประชาสัมพันธ์,  วัสดุอุปกรณ์ใน
การดับไฟป่า,  ค่ารถ,  ค่าจ้างเหมาอื่นๆ  ฯลฯ  เพื่อการรณรงค์ป้องกันและ
ดับไฟป่า  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 6 (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไม่โครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, เสาวิทยุ, หัวแร้ง
ไฟฟ้า,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  แบตเตอรี่, สายไฟฟ้า, สายอากาศ, หลอด
ไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, ฟิวส์ ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ เสียงสัญญาณไซเรน, แผงรับ
สัญญาณ รับ – ส่ง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่  มีด, ถัง, ถาด, แก้วนํ้า, จานรอง, ช้อน, ส้อม, กระติก
นํ้าร้อน ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  แปลง,ไม้กวาด, นํ้ายาทําความสะอาด, สบู่, ผงซัก
ฟอก, เจลล้างมือ, นํ้ายาดับกลิ่น ฯลฯ (สํานักงานปลัด)  

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดฝึก อป
พร. ชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบ
ด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า บัตรประจําตัว อปพร. วุฒิ
บัตร อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ชุดปฏิบัติงานหรือเครื่องแบบตาม
มาตรฐาน และวัสดุอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้า
ปิดปาก – ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน เป็น
ต้น ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5916 ลงวัน
ที่ 17 ตุลาคม  2560 (สํานักงานปลัด) 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  แยกเป็น
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง, แก็ส, เติมนํ้ายาดับ
เพลิง, สายดับเพลิง, ไม้ตบไฟ, ถังนํ้าดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, ขวานดับ
เพลิง, หมวก,รองเท้า, ถุงมือ, ชุดดับเพลิง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)  
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งบลงทุน รวม 221,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 86,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานกระจกเลื่อน จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานกระจกเลื่อน 2 บาน  
จํานวน  2 หลังๆละ 4,500 บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้อง
ตลาด  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 2 (สํานักงานปลัด) 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน จํานวน  2
  หลังๆละ 5,500 บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 3 (สํานักงานปลัด) 

พัดลมติดฝาผนัง จํานวน 6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว  สามารถปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวา ได้ จํานวน  4 ตัวๆละ 1,600
  บาท ใช้ประจําสถานีดับเพลิง อบต.ห้วยยาง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อใน
ราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 4 (สํานักงานปลัด)  
     

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ไฟจราจรวับวาบแบบเสาเดี่ยว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟจราจรเสาเดี่ยว จํานวน 5 อัน ๆละ 12,000 บาท
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ใช้ได้กับไฟบ้านและไฟแบตเตอรี่ 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4
 หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411 (สํานักงานปลัด)  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 135,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจกโค้งจราจรภายในหมู่บ้านในเขตตําบลห้วย
ยาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จํานวน 10 จุด พร้อมติดตั้ง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 270 ลําดับที่ 31 (สํานักงานปลัด) 
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โครงการติดตั้งแผ่นชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งแผ่นชะลอความเร็วสําเร็จรูปภายในหมู่บ้านในเขต
ตําบลห้วยยาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จํานวน 10 จุด ยาว
จุดละ 5.00 เมตร พร้อมติดตั้ง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 270 ลําดับที่ 32 (สํานักงานปลัด) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 588,460 บาท

งบบุคลากร รวม 353,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 353,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 353,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 ราย (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 216,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าบริการรับใช้, ค่าเบี้ย
ประกัน , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)   

งบลงทุน รวม 18,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้ตั้งแฟ้ม ชนิด 40 ช่อง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ตั้งแฟ้ม ชนิด 40 ช่อง จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,000
 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
อนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411 (สํานักงานปลัด)

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 2 บาน จํานวน  1
  หลังๆละ 5,500 บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 3 (สํานักงานปลัด)

พัดลมติดฝาผนัง จํานวน 3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว  สามารถปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวา ได้ จํานวน  2 ตัวๆละ 1,600
  บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 4 (สํานักงานปลัด)  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,654,486 บาท
งบบุคลากร รวม 5,942,796 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,942,796 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,282,396 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วย
ยาง จํานวน 11 ราย (สํานักงานปลัด)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ห้วยยาง จํานวน  6 ราย (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,252,400 บาท
1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ (ผดด.) ตั้งไว้ 1,388,400 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กตําบลห้วย
ยาง จํานวน 11 อัตรา (สํานักงานปลัด)
2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 864,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วย
ยาง จํานวน 8 อัตรา (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท
1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างภารกิจ (ผดด.) ตั้ง
ไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพขั่วคราวของพนักงาน
จ้าง จํานวน 9 คน (สํานักงานปลัด)
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 96,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลห้วยยาง จํานวน 8 ราย (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 5,856,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้มีสิทธิได้
รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ กําหนด (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,915,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) จํานวน 477,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรายหัวนักเรียนหัวละ 1,700 บาท ให้กับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยยาง จํานวน 9 ศูนย์ จํานวน 281 คน (ข้อมูลนัก
เรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) (สํานักงานปลัด)
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โครงการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 180,800 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้กับเด็กเล็ก อัตราคนละ 200บาท/ปี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยยาง อายุ 3-5 ปี จํานวน 9 ศูนย์
จํานวน 160  คน ตั้งไว้  32,000 บาท (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562)  
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กเล็ก อัตราคนละ 200
 บาท/ปี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยยาง อายุ 3-5 ปี จํานวน 9 ศูนย์
จํานวน 160  คน ตั้งไว้ 32,000 บาท (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562)
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับเด็กเล็ก อัตราคนละ 300
 บาท/ปี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยยาง อายุ 3-5 ปี จํานวน 9 ศูนย์
จํานวน 160  คน ตั้งไว้ 48,000 บาท (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562)  
4) เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้เรียน ให้กับเด็กเล็ก อัตราคนละ 430 บาท/ปี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยยาง อายุ 3-5 ปี จํานวน 9 ศูนย์
จํานวน 160  คน ตั้งไว้ 68,800 บาท (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 60 ลําดับที่ 10 (สํานักงานปลัด)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น รางวัล, อาหาร, นํ้าดื่ม,ค่าพาหนะรับ-ส่ง,ค่าเช่าเวทีและเครื่อง
เสียง, ค่าสนับสนุนการแสดง ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 56 ลําดับที่ 22 (สํานักงานปลัด)

โครงการเพิ่มความรู้และศักยภาพให้เยาวชนตําบลห้วยยาง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการเพิ่มความรู้และศักยภาพให้
เยาวชนตําบลห้วยยาง สําหรับเยาวชนในเขตตําบลห้วยยาง , ครู, ผู้ดูแล
เด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 9 (สํานักงานปลัด)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ, ค่า
วิทยากร,ค่ารางวัล, อาหาร, อาหารว่าง, นํ้าดื่ม, ค่าป้ายโครงการ, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 50 ลําดับที่ 1 (สํานักงานปลัด)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,376,900 บาท
เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วย
ยาง จํานวน 9 ศูนย์ จํานวน 281 คนๆ 20บาท/วัน จํานวน 245
 วัน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู , ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทาง
การศึกษา
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 1 (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
ตําบลห้วยยาง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ จํานวน 9 ศูนย์ เช่น ซ่อมแซม
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยยาง, ห้องนํ้า, ห้องครัว ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 11 (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 2,836,480 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบล
ห้วยยาง จํานวน 9 ศูนย์ ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ม่านปรับแสง, กรรไกร, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก, เก้าอี้
พลาสติก, พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ,  หมึก,  ดินสอ ,กระดาษไข,  แฟ้ม, สมุด
บัญชี, ใบเสร็จต่างๆ, แบบพิมพ์และวัสดุต่างๆ, นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน, ปากกา, นํ้ายาลบคําผิด, ลวดเย็บ
กระดาษ, กาว ฯลฯ (กองคลัง)
2) ค่าจัดซื้อนํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลห้วยยาง จํานวน 9 ศูนย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลห้วยยาง จํานวน 9 ศูนย์ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ มีด, ถัง, ถาด, แก้วนํ้า, จานรอง, ถ้วยชาม, ช้อน
ส้อม, กระติกนํ้าร้อน ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แปลง, ไม้กวาด, นํ้ายาทําความสะอาด, สบู่, ผงซัก
ฟอก, เจลล้างมือ, นํ้ายาดับกลิ่น ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,716,480 บาท
1) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ตั้งไว้  2,132,000
 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนัก
เรียนในโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)  
จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน  260 วัน 1,025 คนๆ ละ 8 บาท (ข้อมูล ณ
 วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้า 53 ลําดับที่ 2
2) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้   584,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตําบลห้วยยาง 9 ศูนย์ จํานวน 260 วัน 
281 คนๆละ 8 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) (สํานักงาน
ปลัด)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้า 56 ลําดับที่ 23 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยยาง จํานวน 9
 ศูนย์ (สํานักงานปลัด)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาและนํ้าบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วย
ยาง จํานวน 9 ศูนย์ (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 344,810 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 344,810 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางกระเป๋า จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋า จํานวน 18 หลังๆ ละ 7,000 บาท 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411 (สํานักงานปลัด)

ตู้ตั้งแฟ้ม 2 ชั้น ชนิด 20 ช่อง จํานวน 23,310 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ตั้งแฟ้ม 2 ชั้น ชนิด 20 ช่อง จํานวน 9
 หลังๆ ละ 2,590 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411 (สํานักงานปลัด)

พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดใบพัด 20
 นิ้ว  สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวา ได้ จํานวน  18
 ตัวๆละ 2,500  บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 4 (สํานักงานปลัด)  
     

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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กล้องวงจรปิด (พร้อมติดตั้ง) จํานวน 150,500 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตําบลห้วยยาง จํานวน 8 ศูนย์ จํานวนศูนย์ละ 6 ตัว ราคาชุด
ละ 16,500 บาท ตั้งไว้ 132,000 บาท ประกอบ
ด้วย                                
    1. เครื่องบันทึกแบบ DVR  มีช่องสัญญาณไม่น้อยกว่า 8 ช่อง สามารถ
บันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน  MPEG4 หรือ H.264 ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    2. มีจอแสดงผล แบบ LED ขนาด 18.5 ขึ้นไป
    3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
น้อยกว่า 1 TB
    4. กล้องวงจรปิด สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2MP (1,920x1,080)pixel  หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel  ขนาดเลนส์ 2.8-3.6mm IR ไม่น้อย
กว่า 20 เมตร มาตรฐาน  IP66
    5. สายสัญญาณ  Cat5 ใช้ภายนอก มีฉนวน 2
 ชั้น  (Double Jacket)
    6. อุปกรณ์จ่ายไฟ ให้กับกล้อง ขนาด  12โวลส์  1แอมป์ ขึ้น
ไป หรือ Switching ขนาด 20 แอมป์
    7.  มีตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ต่อพ่วง และมี
กุญแจล็อค
    8. เครื่องส่งสัญญาณภาพ Balun รองรับ 2/3/4MP
    9.  มีกล่องกันนํ้าเพื่อป้องกันอุปกรณ์ของกล้องเสียหาย
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตําบลห้วยยาง จํานวน 1 ศูนย์ จํานวน 8 ตัว ราคาชุด
ละ 18,500 บาท ตั้งไว้ 18,500 บาท ประกอบด้วย
    1. เครื่องบันทึกแบบ DVR  มีช่องสัญญาณไม่น้อยกว่า 8 ช่อง สามารถ
บันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน  MPEG4 หรือ H.264 หรือดี
กว่า ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    2. มีจอแสดงผล แบบ LED ขนาด 18.5 ขึ้นไป
    3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่
น้อยกว่า 1 TB
    4. กล้องวงจรปิด สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2MP (1,920x1,080)pixel  หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel  ขนาดเลนส์ 2.8-3.6mm IR ไม่น้อย
กว่า 20 เมตร มาตรฐาน  IP66
    5. สายสัญญาณ  Cat5 ใช้ภายนอก มีฉนวน 2
 ชั้น  (Double Jacket)
    6. อุปกรณ์จ่ายไฟ ให้กับกล้อง ขนาด  12โวลส์  1แอมป์ ขึ้น
ไป หรือ Switching ขนาด 20 แอมป์
    7. มีตู้เหล็กสําหรับจัดเก็บเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ต่อพ่วง และมีกุญแจ
ล็อค
    8. เครื่องส่งสัญญาณภาพ Balun รองรับ 2/3/4MP
    9. มีกล่องกันนํ้าเพื่อป้องกันอุปกรณ์ของกล้องเสียหาย
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ขอ อนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด (สานักงานปลัด)
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้า 200 ลําดับที่ 411 (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 4,510,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,510,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,510,000 บาท
1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัด (สพฐ.) ตั้ง
ไว้ 4,100,000 บาท 
เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) 6 โรงเรียน จํานวน 200 วัน จํานวน 1,025 คนๆ ละ 20 บาท (ข้อมูล
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้า 57 ลําดับที่ 21 
2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลห้วยยาง ตั้งไว้ 90,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลห้วยยาง เพื่อจัด
กิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ตาม
หนังสือที่ สน 0023.6/461 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้า 57 ลําดับที่ 25 
3) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลห้วยยาง ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลห้วยยาง โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้า 56 ลําดับที่ 19 
4) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลห้วยยาง ตั้งไว้  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์อํานวยการเครือข่ายตําบลห้วยยาง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้า 57 ลําดับที่ 26 (สํานักงานปลัด)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,196,880 บาท

งบบุคลากร รวม 2,657,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,657,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,679,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 4 คน (กองสาธารณสุขฯ)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 810,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างประจําสํานักงาน อบต. ห้วย
ยาง (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (กองสาธารณ
สุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 2,510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 318,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่
มีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น กรณีมีการให้บริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยตามแผนปกติ, แผนฉุกเฉิน, วันหยุดราชการและวัน
หยุดนักขัตฤกษ์, การป้องกันและควบคุม ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนดในกองสาธารณสุขฯ (กองสาธารณสุขฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ กําหนด (กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด, ค่า
บริการรับใช้, ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าธรรมเนียมการ
ทิ้งหรือการกําจัดขยะ ฯลฯ ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กอง
สาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ประชุม,อบรมสัมมนา,
ศึกษาดูงาน ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ในสํานักงานและวัสดุ
ครุภัณฑ์อื่นๆ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าซ่อม, ซ่อมแซม
บํารุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย, เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นเคมี
ต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ,
กล้องถ่ายรูป, กล้องวีดีโอ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 702,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นมีไว้ในสํานักงาน แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ม่านปรับแสง, กรรไกร, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก, เก้าอี้
พลาสติก, พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ,  หมึก,  ดินสอ ,กระดาษไข,  แฟ้ม, สมุด
บัญชี, ใบเสร็จต่างๆ, แบบพิมพ์และวัสดุต่างๆ, นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน, ปากกา, นํ้ายาลบคําผิด, ลวดเย็บ
กระดาษ, กาว ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
พื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไม่โครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, เสาวิทยุ, หัวแร้ง
ไฟฟ้า,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสุดสิ้นเปลือง ได้แก่  แบตเตอรี่, สายไฟฟ้า, สายอากาศ, หลอด
ไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, ฟิวส์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 110,000 บาท
1) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจํารถเก็บขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 10,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจํารถเก็บขยะมูล
ฝอย เช่น แปลง, ไม้กวาด, นํ้ายาทําความสะอาด, สบู่, ผงซักฟอก, เจลล้าง
มือ, เข่ง ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ) 
2) จัดซื้อถังขยะ ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ  ขนาดความจุ 120 ลิตร เป็นถังขยะแบบมีล้อ
เลื่อน ฝาปิด มิดชิด มีช่องทิ้งเปิด-ปิด อัตโนมัติ (กองสาธารณสุขฯ)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 7

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แยกเป็น
    - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แบตเตอรี่, ยางนอก , ยางใน , นํ้ามัน
เบรก , หม้อนํ้ารถยนต์ , กระจกมองข้างรถยนต์ , เบาะรถยนต์ , ฟิล์ม
กรองแสง , เข็มขัดนิรภัย และส่วนประกอบอื่นๆสําหรับรถ
จักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนกลางที่ชํารุดเสียหาย ฯลฯ (กองสาธารณ
สุขฯ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แยกเป็น
    - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ นํ้ามันดีเซล , นํ้ามันเบนซิน , นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจาระบี เพื่อใช้สําหรับบรรทุกขยะ ,เครื่องพ่นหมอกควัน, รถ
ยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ , นํ้ามันไฮดรอริค สําหรับรถขนขยะ ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร แยกเป็น 
    - วัสดุคงทน ได้แก่ จอบ, เสียม, มีด, พร้า, คราด ฯลฯ 
    - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ พันธุ์พืช, ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง ฯลฯ สําหรับงาน
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายให้แก่คนงานเก็บขนขยะ เช่น  เสื้อกัน
เปื้อน, หมวก, รองเท้าบู๊ทและอื่นๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับคอมพิวเตอร์ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ    
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Ditit
al Vedeo Disc, Flash Drive) , เทปบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์, กระดาษต่อเนื่อง, สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ, ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์, เมนบอร์ด, เมมโมรี่ชิป, เมาส์, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แผ่น
ดิสก์, แบบฮาร์ดิสก์, แบบซีดีรอม ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,200 บาท มี
พนักพิง และปรับสูง-ตํ่า ได้ ชนิดเท้าแขน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคา
ท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้า 200 ลําดับที่ 411 (กองสาธารณสุขฯ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา 22,000
 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้า 284 ลําดับที่ 5 ข้อ 1 (กองสาธารณสุขฯ)
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้า 284 ลําดับที่ 5 ข้อ 3 (กองสาธารณสุขฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 830,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดการขยะแบบครบ
วงจร  เช่น  ค่าอาหาร/อาหารว่างในการจัดประชุม/อบรม ,ค่าป้าย, ค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์, ค่าเอกสารประกอบการอบรมค่าตอบแทน , เงินหรือ
รางวัล ค่าจัดซื้อถังขยะอันตรายเพื่อการสาธิต ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3
หน้าที่ 46 ข้อ 10 (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการประสานงานและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.ห้วยยาง  (ศพส.อบต
.ห้วยยาง)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการของศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยา
เสพติดตําบลห้วยยาง เช่น เป็นค่าอาหาร, อาหารว่าง, นํ้า
ดื่ม, วัสดุ, อุปกรณ์, เบี้ยเลี้ยงในการจัดกิจกรรมรณรงค์ , สํารวจ, ค้น
หา, ป้องกันปราบปราม, บําบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3
หน้าที่ 75 ข้อ 6 (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น  ค่า
อาหาร, ค่าวัสดุ, ค่าป้าย, ประชาสัมพันธ์, ค่าตอบแทน, และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3
หน้าที่ 74 ข้อ 2 (กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
ตําบลห้วยยาง เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ยาฉีดคุมกําเนิด, ไซ
ลิงค์, เข็มฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าอาหารอาสา
สมัครฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว, ค่าอาหารในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตําบลห้วยยาง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3
หน้าที่ 74 ข้อ 4 (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
เช่น  ค่าอาหาร/อาหารว่างในการจัดประชุม/อบรม, ค่าป้าย, ค่าสื่อประชา
สัมพันธ์, ค่าเอกสารประกอบการอบรมค่าตอบแทน, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 3หน้าที่ 69 ข้อ 60 (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการแพทย์ ตั้งไว้ 220,000 บาท แยกเป็น
    - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ นํ้ายาพ่นหมอกควัน, ทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย,ถุง
มือ, หน้ากากอนามัย,ถุงยางอนามัย, ชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี ฯลฯ
 ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรค (กองสาธารณสุขฯ)
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานบริการการแพทย์ฉุก
เฉิน ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น
    - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผ้าก๊อส, สําลี, เฝือก, ผ้าปิดจมูก, ถุง
มือ, เปล, นํ้ายาล้างแผล ฯลฯ ในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อ
ประชาชน (กู้ชีพ กู้ภัย) (กองสาธารณสุขฯ)
      

งบเงินอุดหนุน รวม 370,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 370,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเงินตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 32  (กองสาธารณสุขฯ)
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เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเงินตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ให้คณะ
กรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตตําบลห้วยยาง จํานวน 16 หมู่
บ้านๆ ละ 20,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทาง
การดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 79 ลําดับที่ 30 (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 698,000 บาท

งบบุคลากร รวม 540,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 540,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 183,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 129,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท
พื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าบริการรับใช้, ค่าเบี้ย
ประกัน , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)   

ค่าวัสดุ รวม 21,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 21,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นมีไว้ในสํานักงาน แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ม่านปรับแสง, กรรไกร, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก, เก้าอี้
พลาสติก, พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ,  หมึก,  ดินสอ ,กระดาษไข,  แฟ้ม, สมุด
บัญชี, ใบเสร็จต่างๆ, แบบพิมพ์และวัสดุต่างๆ, นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน, ปากกา, นํ้ายาลบคําผิด, ลวดเย็บ
กระดาษ, กาว ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562  15:24:22 หน้า : 31/54



งบลงทุน รวม 28,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมติดฝาผนัง จํานวน 6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว  สามารถปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวา ได้ จํานวน  4 ตัวๆละ 1,600
  บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 2 ข้อ 4 (สํานักงานปลัด)  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา 22,000
 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าห
ลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้า 284 ลําดับที่ 5 ข้อ 1 (สํานักงานปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,283,548 บาท

งบบุคลากร รวม 2,502,568 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,502,568 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,645,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน
จํานวน 5 อัตรา (กองช่าง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายก่อ
สร้าง   
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 754,568 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  พร้อมปรับปรุงอัตราเงินค่าตอบแทน
จํานวน 4 อัตรา (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,131,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 238,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ, ค่าจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง, ค่าพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์, ค่าตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง , ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง, ควบคุมงานก่อ
สร้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 , เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ (กอง
ช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างใน กรณีที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เช่น การปฏิบัติงานกรณีที่มีการสั่งการเร่งด่วนให้ดําเนินการ ฯลฯ
 (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 128,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ กําหนด (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ กําหนด (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 338,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรับใช้, ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ, ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่า
ติดตั้งประปา, ค่าล้างอัดขยายรูป, ค่าถ่ายเอกสาร, ถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ
 (กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน
ต่างๆ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง (กองช่าง)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองช่าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการ เช่น ค่าวิทยากร, ค่าสถานที่, ค่า
อาหาร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ 4หน้าที่ 200 ข้อ 412 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สํานัก
งาน วัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และวัสดุครุภัณฑ์อื่น ที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางดูแล ค่า
ซ่อมรถยนต์, รถจักรยานยนต์, รถกระเช้าไฟฟ้า, เครื่องพิมพ์ดีด, เครื่อง
คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 555,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จําเป็นมีไว้ในสํานักงาน แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ม่านปรับแสง, กรรไกร, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก, เก้าอี้
พลาสติก, พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ,  หมึก,  ดินสอ ,กระดาษไข,  แฟ้ม, สมุด
บัญชี, ใบเสร็จต่างๆ, แบบพิมพ์และวัสดุต่างๆ, นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน, ปากกา, นํ้ายาลบคําผิด, ลวดเย็บ
กระดาษ, กาว ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, เสาวิทยุ, หัวแร้ง
ไฟฟ้า, เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แบตเตอรี่,  สายไฟฟ้า, สายอากาศ, ปลอด
ไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, ฟิวส์, เทปพันสายไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า, ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนต์, โคมไฟถนน, อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ฯลฯ (กองช่าง) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ชะแลง, เสียม, สิ่ว, ขวาน, สว่าน, เลื่อย, เทฟวัด
ระยะ, ค้อน ฯลฯ สํานักงานปลัด)
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก, ทราย, ปูนซีเมนต์, ปูน
ขาว, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, คีม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา, ท่อ
ต่างๆ, ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ (กองช่าง) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง, ประแจ, แม่แรง, กุยแจปากตาย, กุญแจ
เลื่อน, คีมล๊อค, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์, นํ้ามันเบรก, น๊อตและสกรู, สาย
ไมล์, เพลา, ฟีล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ แบตเตอรี่, ยางนอก, ยาง
ใน, หม้อนํ้ารถยนต์, กระจกมองข้างรถยนต์, เบาะรถยนต์, ไฟเบรก, ไฟ
หน้า, หัวเทียน, หม้อนํ้า, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, ส่วนประกอบ
อื่นๆ สําหรับรถยนต์ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แยกเป็น
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ นํ้ามันดีเซล, นํ้ามันเครื่อง, นํ้ามันจาระบี, นํ้ามัน
ไฮดรอริค ฯลฯ สําหรับรถยนต์ประจํากองช่าง (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับคอมพิวเตอร์ แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ    
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Ditit
al Vedeo Disc, Flash Drive) , เทปบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์, กระดาษต่อเนื่อง, สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล, ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ, ซีดีรอมไดร์ฟ, แผ่นกรองแสง, แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์, เมนบอร์ด, เมมโมรี่ชิป, เมาส์, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น ดิสเก็ตต์, แบบ
ฮาร์ดิสก์, แบบซีดีรอม ฯลฯ (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 592,580 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 592,580 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,200 บาท มี
พนักพิง และปรับสูง-ตํ่า ได้ ชนิดเท้าแขน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคา
ท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้า 283 ลําดับที่ 4 ข้อ 5 (กองช่าง)

ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก จํานวน 7,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก จํานวน  2 หลังๆ
ละ 3,590 บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 หน้าที่ 200 ลําดับ
ที่ 411 (กองช่าง)
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ตู้ไม้เก็บเอกสาร จํานวน 9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร จํานวน 1 หลังๆ ละ 9,900 บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 283 ลําดับที่ 4 ข้อ 4 (กองช่าง)

ตู้อเนกประสงค์ ชั้นวางของ 3 ชั้น จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้อเนกประสงค์ ชั้นวางของ 3 ชั้น จํานวน 1
 หลังๆ ละ 2,000 บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411
 (กองช่าง)

โต๊ะทํางาน จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะสําหรับพนักงาน  จํานวน 1 ตัว กว้าง 80
 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร  สูง 75 เซนติเมตร 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 283 ลําดับที่ 4 ข้อ 4 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ชุดทดสอบคอนกรีต จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบคอนกรีต  จํานวน 1 ชุดๆ ละ 5,500 บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411
 (กองช่าง)

แบบหล่อคอนกรีต จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต ขนาด 15x15x15
 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 5,000 บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411
 (กองช่าง)

สว่านไฟฟ้า จํานวน 1,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 450 วัตต์ จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 1,700 บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411
 (กองช่าง)

สว่านโรตารี่ จํานวน 6,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 6,300 บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411
 (กองช่าง)
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ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องเจียไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411
 (กองช่าง)

ตู้เชื่อมไฟฟ้า แบบอินเวิร์ทเตอร์ จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า แบบอินเวิร์ทเตอร์ ขนาด 200
 แอมป์ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411
 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องระดับ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกําลังขยายไม่น้อยกว่า 24
 เท่า จํานวน 1 ชุดๆ ละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
สํารวจ ประจําปี 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) หน้า 200 ลําดับที่ 411 (กองช่าง)

เครื่องวัดระยะ แบบเลเซอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะ แบบเลเซอร์ 100 m จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  หน้าที่ 200 ลําดับที่ 411
 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปรินเตอร์) จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ  2,600  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18 หน้า ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ parallel หรือ USB  2.0 หรือดี
กว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที่ 282 ลําดับที่ 1 ข้อ 3 (กองช่าง) 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ในเขตพื้นที่ตําบลห้วย
ยาง เช่น รถกระเช้า,ถนน,อาคาร,ระบบไฟฟ้า,ระบบ
ประปา,                     หอกระจายข่าวหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลห้วย
ยาง ฯลฯ (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 57,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 57,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสกลนคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) จํานวน 57,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร ค่า
ดําเนินการกิจกรรรมโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสกลนคร (ปรับ
ปรุงครั้งที่ 3) (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,575,260 บาท
งบลงทุน รวม 5,944,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,944,300 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านลาดสมบูรณ์  หมู่ที่ 12 จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่
ที่ 12 ตามแบบเลขที่ หย. 84/2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 207 ลําดับที่ 483 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างรั้วป้องกันการบุกรุกที่ดินหนองบัวสาธารณประโยชน์ จํานวน 22,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล.สําเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.10
 เมตร  ยาว 1.80 เมตร ระยะทางยาวรวม 150 เมตร พร้อมล้อมรั้วลวด
หนาม ตามแบบ อบต.ห้วยยาง เลขที่ หย. 103/2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 161 ลําดับที่ 282 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 15 จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าวัดทุ่ง
พัฒนา หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร ตามแบบเลขที่ หย
. 97/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0404749 , E 1894808
) บริเวณหน้าบ้านนางทัศนีย์  อัครพิณ  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+072) (N 0403465 , E 1894317) ถนนลูกรังเดิม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 239 ลําดับที่ 614 ข้อ 3 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562  15:24:22 หน้า : 39/54



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคํา หมู่ที่ 4 (สายที่ 1) จํานวน 178,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาคํา หมู่
ที่ 4 (สายที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 288.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร  ตามแบบเลขที่ หย
. 71/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0399001, E 1883625)  จาก
ถนนคอนกรีตเดิม  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+072) (N 0399072 , E 1893612) หน้าบ้านนางจุฑารัตน์  ม่อมพะ
เนาว์ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 133 ลําดับที่ 172 ข้อ 7 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคํา หมู่ที่ 4 (สายที่ 2) จํานวน 221,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาคํา หมู่
ที่ 4 (สายที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 356.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร  ตามแบบเลขที่ หย
. 72/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0399364, E 1893512)  จาก
หน้าบ้านสวนอึ้งกุ่ยเฮงไปวัดป่านาคํา  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+089) (N 0399382 , E 1893361) บริเวณหน้าบ้าน ป.กุ้ง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 157 ข้อ 1 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนานกเค้า หมู่ที่ 10 จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนานก
เค้า หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 96.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 288.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบเลขที่ หย
. 95/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0408875 , E 1893453
) บริเวณหน้าบ้านนายคํามี วงศ์บุตรดี  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+096) (N 0398131 , E 1895011) บริเวณหน้าบ้านนางเฉลียว มิ่ง
คํา 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 194 ลําดับที่ 427 ข้อ 1 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบอน หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) จํานวน 289,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบอน หมู่
ที่ 5 (สายที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร  ตามแบบเลขที่ หย
. 73/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0401918, E 1889810) จาก
ถนน คสล.เดิม  ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+080) (N 0402069 , E 1889923
) บริเวณศาลา 6 เหลี่ยมทางเข้าบ้านบอน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 140 ลําดับที่ 203 ข้อ 1 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบอน หมู่ที่ 5 (สายที่ 2) จํานวน 110,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบอน หมู่
ที่ 5 (สายที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 178.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร  ตามแบบเลขที่ หย
. 74/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0400822, E 1889224) จาก
ถนน คสล.เดิม  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+044.5) (N 0400794 , E 1889241) ถนนลูกรังเดิม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 138 ลําดับที่ 189 ข้อ 6 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7 จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพะ
เนาว์ หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 131.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 655.50 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร ตามแบบเลขที่ หย
. 76/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0402330 , E 1891557) หน้า
บ้านนางติง โสมแผ้ว  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+131) (N 0402439 , E 1899517) ถนนลูกรังเดิม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 162 ลําดับที่ 285 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 (สายที่ 1) จํานวน 158,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ
 หมู่ที่ 8 (สายที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 256.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร  ตามแบบเลขที่ หย
. 77/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0391479 , E 1888945
) ถนน คสล.เดิม  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+064) (N 0391452 , E 1888959) ถนนลูกรังเดิม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 173 ลําดับที่ 331 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 (สายที่ 2) จํานวน 181,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ
 หมู่ที่ 8 (สายที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 101.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 303.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร  ตามแบบเลขที่ หย
. 78/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0391452 , E 1888959
) บริเวณหน้าบ้านนายบุญทอม แสนศรี  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+101) (N 0391430 , E 1888957) บริเวณหน้าบ้านนายเฉลิม ชนะ
บุตร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 169 ลําดับที่ 315 ข้อ 4 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ 16 
(คุ้มน้อยทับม่วง

จํานวน 169,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลาด
สมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 55.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 277.50 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร ตามแบบเลขที่ หย
. 98/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0390790 , E 1885301
) ถนน คสล.เดิม  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+055.5) (N 0390118 , E 1884719) ถนนลูกรังเดิม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 252 ลําดับที่ 665 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชา หมู่ที่ 1 จํานวน 229,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีวิชา หมู่
ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  92.00  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร ตามแบบเลขที่ หย. 67/2562 และ
ติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1 ป้าย จุดเริ่มต้น (กม
.0+000) (พิกัด N 0402488 , E 1888667) จากหน้าบ้านนายสุข ประ
ทุมบาน  ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+092) (N 0402580 , E 1889725) ถนน
ลูกรังเดิม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 88 ลําดับที่ 1 ข้อ 2 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 (สาย
ที่ 1)

จํานวน 201,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองบัว
ทอง หมู่ที่ 11 (สายที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 66.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 330.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร ตามแบบเลขที่ หย
. 79/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0401883 , E 1894749
) บริเวณหน้าบ้านนางฉวีวรรณ  คําดี  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+066) (N 0401831 , E 1884749) บริเวณหน้าบ้านนายอุทัย  กก
กลาง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 203 ลําดับที่ 446 ข้อ 9 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 (สาย
ที่ 2)

จํานวน 198,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองบัว
ทอง หมู่ที่ 11 (สายที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร ตามแบบเลขที่ หย
. 80/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0401303 , E 1894495
) บริเวณหน้าบ้านนางลักขณา ปีวิลัย  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+080) (N 0401225 , E 1894474) ถนนลูกรังเดิม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 202 ลําดับที่ 466 ข้อ 1 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่ 14 จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแฝก
พัฒนา หมู่ที่ 14 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 161.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 644.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 เมตร ตามแบบเลขที่ หย
. 82/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0399161 , E 1883665
) ถนน คสล.เดิม  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+161) (N 0393891 , E 1894692) ถนน คสล.เดิม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 233 ลําดับที่ 592 ข้อ 3 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเหล่า หมู่
ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 131.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 655.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.50 ตามแบบเลขที่ หย. 75/2562 พร้อมติด
ตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม
.0+000) (พิกัด N 0399705 , E 1888725) ถนนสี่แยกทางขึ้นไปอ่าง
เก็บนํ้าห้วยอ่าง  ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+131) (N 0399569 , E 1888701
)บริเวณหน้าบ้าน ส.อบต.ทองไลย
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 143 ลําดับที่ 214 ข้อ 3 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 (สายที่ 1) จํานวน 244,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วย
ยาง หมู่ที่ 2 (สายที่ 1) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ  0.50 เมตร  ตามแบบเลขที่ หย. 68/256 และติดตั้งป้าย โครงการ
ตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1 ป้าย จุดเริ่มต้น (กม
.0+000) (พิกัด N 0408701, E 1893051) จากสามแยกหน้าอาคาร
อเนกประสงค์บ้านห้วยยาง  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+080) (N 0398506 , E 1895020 ถนนลูกรังเดิม  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 (สายที่ 2) จํานวน 156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วย
ยาง หมู่ที่ 2 (สายที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 89.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 267.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ  0.20 เมตร  ตามแบบเลขที่ หย
. 69/2562 และติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1
 ป้าย จุดเริ่มต้น (กม.0+000) (พิกัด N 0401993, E 1895094) จาก
สามแยกหน้าบ้านนายวิเชียร วงศ์สีดา  ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+089) (N 0401976 , E 1895089) ถนนลูกรังเดิม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 108 ลําดับที่ 86 ข้อ 5 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2562  15:24:22 หน้า : 43/54



โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ที่ 9 จํานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรบ้านม่วง หมู่ที่ 9 
ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  ความ
ยาว 475.00 เมตร และวางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร 3 จุด จํานวน 18 ท่อน ,วางท่อระบาย
นํ้า คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 x 2.00 เมตร 1
 จุด จํานวน 14 ท่อน พร้อมกําแพงปากบ่อจํานวน 1 บ่อ และให้ได้
ปริมาตรลูกรังรวมจํานวนไม่น้อยกว่า 380.00 ลบ.ม.(หลวม) พร้อมปรับ
เกลี่ยให้เรียบร้อย และเสริมดินคันทางปริมาณไม่น้อยกว่า 807.00 ลบ.ม
.(หลวม) ตามแบบเลขที่ หย. 94/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1 ป้าย จุดเริ่มต้น (กม.0+000
) (พิกัด N 98604 , E 88965) ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+475) (N 98410 , E 88772) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 184 ลําดับที่ 379 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 (สายที่ 
1)

จํานวน 152,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13
 (สายที่ 1) 
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร  ความยาว 257.00 เมตร
และวางท่อระบายนํ้า คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จํานวน 8 ท่อน
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร  ความยาว 83.00 เมตร 
ให้ได้ปริมาตรลูกรังรวมกันทั้งสองช่วงจํานวนไม่น้อยกว่า  408.00 ลบ.ม
.(หลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย และเสริมดินคันทางทั้งสองช่วง หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบเลขที่ หย. 81/2562 พร้อมติดตั้ง
ป้าย โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้นช่วงที่ 1 (กม.0+000) (พิกัด N 0401768 , E 1883874
) ถนน คสล.เดิม  ถึงจุดสิ้นสุดช่วงที่1 (กม
.0+257) (N 0401770 , E 1893921) ถนน คสล.เดิม (กองช่าง)
จุดเริ่มต้นช่วงที่ 2 (กม.0+000) (พิกัด N 0401771 , E 1893370) สี่
แยกถนนดินเดิม  ถึงจุดสิ้นสุดช่วงที2่ (กม
.0+083) (N 0401689 , E 1893905) ถนนดินเดิม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 229 ลําดับที่ 575 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 (สายที่ 
2)

จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13
 (สายที่ 2) 
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร  ความยาว 45.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร  ความยาว 64.00 เมตร
ให้ได้ปริมาตรลูกรังรวมกันทั้งสองช่วงจํานวนไม่น้อยกว่า  87.20 ลบ.ม
.(หลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย และเสริมดินคันทางทั้งสองช่วง หนา
เฉลี่ย 0.70 เมตร ตามแบบเลขที่ หย. 89/2562 และติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย  
จุดเริ่มต้นช่วงที่ 1 (กม.0+000) (พิกัด N 0401349 , E 1893907
) ถนน คสล.เดิม  ถึงจุดสิ้นสุดช่วงที่ 1 (กม
.0+045) (N 0401343 , E 1893985) ถนนดินเดิม (กองช่าง)
จุดเริ่มต้นช่วงที่ 2 (กม.0+000) (พิกัด N 0401350 , E 1893966) สี่
แยกถนน คสล.เดิม  ถึงจุดสิ้นสุดช่วงที่ 2 (กม
.0+064) (N 0401352 , E 1893993) ถนน คสล.เดิม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 229 ลําดับที่ 576 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา  หมู่
ที่ 15

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านท่าวัดทุ่ง
พัฒนา หมู่ที่ 15 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร  ความ
ยาว 15.50  เมตร ตามแบบเลขที่ หย. 96/2562 พร้อมติดตั้งป้าย ประชา
สัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย  จุดเริ่มต้น (กม.0+000
) (พิกัด N 0403849 , E 1893572) ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+15.50) (N 0403768 , E 1893597) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4หน้าที่ 242 ลําดับที่ 626
 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขาม หมู่ที่ 3 จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนาขาม หมู่
ที่ 3 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร  ความยาว 114
  เมตร ตามแบบเลขที่ หย. 70/2562 พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตาม
แบบ อบต.ห้วยยางกําหนด 1 ป้าย จุดเริ่มต้น (กม.0+000
) (พิกัด N 02710  , E 89170) จากตรงข้ามวัดศรีสระพังทอง  ถึงจุดสิ้น
สุด (กม.0+114) (N 02685 , E 89088) ถนนคอนกรีตเดิม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 112 ลําดับที่ 96 ข้อ 1  (กองช่าง)

โครงการขยายเขตระบบจ่ายนํ้าประปาบ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 จํานวน 123,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการขยายเขตระบบจ่ายนํ้าประปาบ้านลาดสมบูรณ์ หมู่
ที่ 12 โดยวางท่อเมนประปา ขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2
 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาวรวม 1,516 เมตร ตามแบบเลขที่ หย
. 109/2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 212 ลําดับที่ 511 (กองช่าง)
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โครงการขยายเขตระบบจ่ายนํ้าประปาบ้านศรีวิชา หมู่ที่ 1 จํานวน 121,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการขยายเขตระบบจ่ายนํ้าประปาบ้านศรีวิชา หมู่ที่ 1
 โดยวางท่อเมนประปา ขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว (ชั้น 8.5
) ความยาวรวม 381 เมตร และขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2
 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาวรวม 890 เมตร ตามแบบเลขที่ หย. 57/2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 9 ลําดับที่ 575
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 94 ลําดับที่ 34 (กองช่าง)

โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างกําแพงปากท่อ 
บ้านนานกเค้า หมู่ที่ 10

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง
กําแพงปากท่อภายในหมู่บ้านนานกเค้า  หมู่ที่ 10  ตามแบบเลขที่ หย
. 90/2562 และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 189 ลําดับที่ 407 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนานกเค้า หมู่ที่ 10 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนานกเค้า หมู่
ที่ 10 ในส่วนที่ชํารุด เสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ ให้ได้ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาวรวม 1,085.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือให้ได้
ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 434 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ ตามแบบเลขที่ หย. 102/2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 187 ลําดับที่ 392 (กองช่าง)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านม่วง หมู่ที่ 9 จํานวน 68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านม่วง หมู่ที่ 9 ใน
ส่วนที่ชํารุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ ให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวม 739.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือให้ได้ปริมาตรลูกรังรวม
ไม่น้อยกว่า 295 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ
เลขที่ หย. 101/2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 182 ลําดับที่ 368 (กองช่าง)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่
ที่ 8 ในส่วนที่ชํารุด เสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ ให้ได้ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาวรวม 435.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือให้ได้ปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 174 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ตามแบบเลขที่ หย. 92/2562  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 170 ลําดับที่ 317 (กองช่าง)
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 จํานวน 157,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่
ที่ 12 ในส่วนที่ชํารุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ ให้ได้ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาวรวม 755 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือให้ได้ปริมาตรลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า 453 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตาม
แบบเลขที่ หย. 100/2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 270 ลําดับที่ 35 (กองช่าง)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ 16 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านลาดสมบูรณ์
ใหม่ หมู่ที่ 16 ในส่วนที่ชํารุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ ให้ได้ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 375.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือให้
ได้ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมปรับ
เกลี่ยเรียบ ตามแบบเลขที่ หย. 99/2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 270 ลําดับที่ 35 (กองช่าง)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านศรีวิชา หมู่ที่ 1 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านศรีวิชา หมู่ที่ 1
 ในส่วนที่ชํารุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ ให้ได้ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาวรวม 543.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือให้ได้ปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 217 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ ตามแบบเลขที่ หย. 91/2562  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 99 ลําดับที่ 45 (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ 16 จํานวน 94,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่
ที่ 16 ตามแบบเลขที่ หย. 86/2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 246 ลําดับที่ 632 (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 630,960 บาท
เงินอุดหนุน รวม 630,960 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 15 จํานวน 123,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายในหมู่บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่
ที่ 15 ระยะทาง 329 เมตร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 237 ลําดับที่ 604 (กองช่าง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7 จํานวน 112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายในหมู่บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 7 ระยะ
ทาง 300 เมตร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 158 ลําดับที่ 267 (กองช่าง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านม่วง หมู่ที่ 9 จํานวน 104,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายในหมู่บ้านม่วง หมู่ที่ 9
             ระยะทาง 280 เมตร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 184 ลําดับที่ 382 (กองช่าง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ 16 จํานวน 86,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายในหมู่บ้าน ระยะทาง 230
 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4หน้าที่ 246 ลําดับที่ 636 (กองช่าง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 จํานวน 205,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่
ที่ 13 ระยะพาดสายยาวรวม 1,595 เมตร พร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 วัตต์ จํานวน 27 จุด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 228 ลําดับที่ 572 (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 525,900 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขต
ตําบลห้วยยาง

จํานวน 30,000 บาท

เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร , ค่าอาหาร
ว่าง, นํ้าดื่ม, ค่าป้ายไวนิล, ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 67 ลําดับที่ 1 (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เขตตําบลห้วยยาง จํานวน 50,000 บาท
เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร , ค่าอาหาร
ว่าง, นํ้าดื่ม, ค่าป้ายไวนิล, ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่  69 ลําดับที่ 13 (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตําบลห้วยยาง จํานวน 50,000 บาท
เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร , ค่าอาหาร
ว่าง, นํ้าดื่ม, ค่าป้ายไวนิล, ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 67 ลําดับที่ 5 (สํานักงานปลัด)
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โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตําบลห้วยยาง จํานวน 70,000 บาท
เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ,ค่าอาหาร ,ค่าอาหาร
ว่าง, นํ้าดื่ม, ค่าป้ายไวนิล, ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2 หน้าที่  49  ลําดับที่ 5 (สํานักงานปลัด)

โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลห้วยยาง จํานวน 40,000 บาท
เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร , ค่าอาหาร
ว่าง, นํ้าดื่ม, ค่าป้ายไวนิล, ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 67 ลําดับที่ 6 (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 285,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 285,900 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าร้อน นํ้าเย็น จํานวน 5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน นํ้าเย็น จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 5,900 บาท ใช้ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตําบลห้วยยาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ
ตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้า 200 ลําดับที่ 411 (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านศรีวิชา หมู่ที่ 1 จํานวน 280,000 บาท

เพี่อจ่ายเป็นค่าทําการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านศรีวิชา หมู่ที่ 1
 เพื่อใช้เป็นศูนย์ OTOP ในเขตตําบลห้วยยาง ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง เลขที่ หย. 120/2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 272 ลําดับที่ 44 (กองช่าง)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสําหรับเยาวชนตําบลห้วย
ยาง จํานวน 16 หมู่บ้าน เช่น วอลเล่ย์
บอล, ฟุตบอล, ตะกร้อ, ตาข่าย,  อุปกรณ์กีฬามวย ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานบุญประเพณีสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ ประเพณีงานพิธีต่างๆ ทางศาสนา เช่น เป็นค่า
ดอกไม้, ธูป, เทียน, ค่าเครื่องไทยธรรม, จัดขบวนแห่เพื่อเป็นการ
บูชา ฯลฯ สําหรับวันมาฆาบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้า
พรรษา, วันเฉลิมพระชนม์พรรษา, วันสงกรานต์ ฯลฯ ในเขตตําบลห้วย
ยาง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2
หน้าที่ 48 ลําดับที่ 2 (สํานักงานปลัด)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลห้วยยาง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนตําบลห้วยยาง เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ, ค่า
อาหาร , อาหารว่าง, ค่านํ้าดื่ม, ค่าวิทยากร, ค่าป้ายโครงการ และค่าจัด
สถานที่ ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4
หน้าที่ 65 ลําดับที่ 75 (สํานักงานปลัด)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 682,740 บาท

งบบุคลากร รวม 597,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 597,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 297,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ประจําสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่านํ้า
ดื่ม, ค่ารับรอง, ค่าป้ายโครงการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.4/ว 164 ลงวัน
ที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง การดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1
หน้าที่ 44 ลําดับที่ 20 (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  แยกเป็น
    - วัสดุคงทน ได้แก่ จอบ, เสียม, มีด, พร้า, คราด ฯลฯ
    - วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ พันธุ์พืช, ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลงและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับพนักงาน จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 5,500 บาท ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 150
 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 200 ลําดับ
ที่ 411 (สํานักงานปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 235,330 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,330 บาท

ค่าใช้สอย รวม 235,330 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการทําฝายชะลอนํ้าเพื่อการเกษตรบ้านศรีวิชา หมู่ที่ 1 จํานวน 57,170 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําฝายชะลอนํ้าเพื่อการเกษตร บ้านศรี
วิชา หมู่ที่ 1 ณ ลําห้วยศรีวิชา กว้าง 4.60 เมตร ยาว 12.00
 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร เช่น ค่าปูนซิเมนต์,ไม้ไผ่, ทราย
หยาบรองพื้น, ไม้ยูคา, ตะปู, ป้ายโครงการ, วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 17 (สํานักงานปลัด)

โครงการทําฝายชะลอนํ้าเพื่อการเกษตรบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 จํานวน 68,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําฝายชะลอนํ้าเพื่อการเกษตร บ้านห้วย
ยาง หมู่ที่ 2 ณ ร่องนํ้าหนองแวง กว้าง 9.60 เมตร ยาว 9.00
 เมตร สูง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร เช่น ค่าปูนซิเมนต์, ไม้ไผ่, ทราย
หยาบรองพื้น, ไม้ยูคา, ตะปู, ป้ายโครงการ, ดิน, วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 3 หน้าที่ 86  ลําดับที่ 17 (สํานักงานปลัด)
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปลูกต้นไม้ เพื่อถวายแด่พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรม
นาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และเนื่องในวันสําคัญต่างๆ เช่น ค่าอาหาร, นํ้าดื่ม, วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าพันธ์ไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 256 ลําดับที่ 1 (สํานักงานปลัด)

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดําริฯ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราช
ดําริฯ เช่น ค่ารับรอง, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง, นํ้าดื่ม, วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ, ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 1 หน้าที่ 42 ลําดับที่ 5 (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นค่าวิทยากรจัดฝึกอบรมหรือ
เข้าค่ายอบรม, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง, ค่านํ้าดื่ม , ค่าป้ายโครงการ, ค่า
รับรอง, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 4 หน้าที่ 256 ลําดับที่ 2 (สํานักงานปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,594,112 บาท

งบกลาง รวม 21,594,112 บาท
งบกลาง รวม 21,594,112 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 365,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้าง
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญเสียเนื่องจาก
การทํางานให้นายจ้าง เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ
. 2537 (กองคลัง)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,904,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตําบลห้วยยาง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5546 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
จํานวน 1,925 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
    - อายุตั้งแต่ 60-69 ปี         จํานวน 1,250 คน คนละ 600 บาท
        เป็นเงิน 9,000,000 บาท
    - อายุตั้งแต่ 70-79 ปี         จํานวน    510 คน คนละ 700 บาท
        เป็นเงิน 4,284,000 บาท
    - อายุตั้งแต่ 80-89 ปี         จํานวน    150 คน คนละ 800 บาท
        เป็นเงิน 1,440,000 บาท
     - อายุตั้งแต่ 90 ปี             จํานวน      15 คน คนละ 1,000 บาท
        เป็นเงิน 180,000 บาท
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการในพื้นที่เขตตําบลห้วย
ยาง จํานวน 450 คนๆ ละ 800 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน (สํานัก
งานปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตําบลห้วยยาง ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด จํานวน 30 คนๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน (สํานักงานปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 1,005,142 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองกรณี เร่งด่วนและจําเป็นจากเหตุการณ์ไม่ได้คาด
การณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น วาตภัย, อัคคีภัย, อุทกภัย ฯลฯ (สํานักงาน
ปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินรางวัลจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวัน
ที่ 4 ตุลาคม 2539 เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน
การจัดการจราจร (กองคลัง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ จํานวนไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณที่ได้รับการสนับ
สนุนจากสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณที่
ผ่านมา  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบล
หรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 (กอง
สาธารณสุขฯ)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 359,970 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญแก่พนักงานส่วนตําบลหรือผู้
มีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และระเบียบหมาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ข้อ 8 ประกอบกับกฎ
กระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 (กองคลัง)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ จํานวน 1 ราย เดือน
ละ 832 บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 โดยที่เป็นการ
สมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ
ของข้าราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 88 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 ข้อ 4 (2) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญให้ได้รับ ช
คบ. ในอัตราเดือนละร้อยละสี่ของจํานวนบํานาญที่ด้รับหรือมีสิทธิได้
รับ (กองคลัง)
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