
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง

อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 82,167,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,365,591 บาท

งบบุคลากร รวม 8,694,931 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,210,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล
และ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายก
องคการ บริหารสวนตําบล (สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,521,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกสมาชิกสภาองคการ
บริหาร สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (สํานักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,484,571 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,933,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 10 อัตรา (สํานักงานปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล,รองปลัด องคการบริหารสวนตําบล, หัวหนาสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และ หัวหนาฝายฯ (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,160,611 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางประจําสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 8 อัตรา (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
(สํานักงานปลัด) 

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(สํานักงานปลัด) 

งบดําเนินงาน รวม 3,807,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 634,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบ
แทนคณะ กรรมการ ตรวจการจางงานกอสราง, ควบคุมงานกอ
สราง, เงินรางวัล, เงินทําขวัญ ฝาอันตรายเปนครั้งคราว ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงาน สวนตําบลและพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการกรณีที่มีการ สั่งการเรงดวนใหดําเนินการ ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 484,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิได
รับตาม ระเบียบฯ กําหนด (สํานักงานปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูมี สิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ
กําหนด (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,005,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถยนต ประจําสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถยนตประจําสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล อาศัยอํานาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานักงานปลัด) 

คารังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสําคัญที่หลวง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาจางชั่วคราวคนงานรังวัด, คาพาหนะ
เดินทางประจําวันทําการ, คาปวยการผูปกครองทองที่มาระวังชี้
และรับรองแนวที่ดิน, คาหลักเขตที่ดิน, คาสงหมายขางเคียง, คา
ใชจายอื่นๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการรับใช, คาจางเหมาบริการตางๆ, คาปรับ
ปรุงภูมิทัศนสถานที่จอดรถ ป้ายจราจร รอบ อบต.หวยยาง, คา
ถายเอกสารและคาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ให แกคณะผูบริหาร, พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง ที่ปฏิบัติหนาที่เพื่อรักษาผลประโยชนแกทางราชการ ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด) 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 10,000
 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมชม อบต. และพิธีการ
ตางๆ เชน คาใชจายในการจัดงานนิทรรศการ, การประกวดการ
แขงขัน, และพิธีเปิดอาคารตางๆ, คาใชจายในพิธีการทาง
ศาสนา, คาใชจายในการจัดงานซึ่งเปนวันสําคัญทางศาสนา ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด) 
2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่น และผูเขารวมประชุมสภาทอง
ถิ่น, การจัดประชาคมตําบลและหมูบาน คาอาหารผูรวมปฏิบัติ
งานกับ อบต. ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาของขวัญ, ของรางวัลหรือเงินรางวัลคาพวง
มาลัย, ชอดอกไม, กระเชาดอกไม ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

คาใชจายเตรียมการรับเสด็จฯ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จฯ เชน จาง
เหมารถยนตนํามวลชนมารับ-สงเสด็จ, คาจางเหมาประกอบ
อาหารและน้ําดื่ม, จางเหมา ซอมแซมและทําป้ายพระบรมฉายา
ลักษณ, ประดับธงฯ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด) 
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คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน, คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล, พนักงาน
จาง, คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล กรณีครบ
วาระ และเมื่อมีการเลือก ตั้ง เชน คาป้าย, คาเบี้ยเลี้ยง, คาตอบ
แทน, คาเอกสารแบบพิมพ และคาอุปกรณเกี่ยวกับการเลือก
ตั้ง ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด (สํานักงานปลัด)

โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําปฏิทินวารสาร, สิ่งพิมพ ฯลฯ ใน
การประชาสัมพันธผลการดําเนินงานประจําปีที่ผานมา
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การ พัฒนาที่ 4 หนาที่ 258 ลําดับที่ 2 (สํานักงานปลัด)

โครงการประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น การทบทวนและปรับปรุง แผนพัฒนาขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น เชน คาอาหาร, อาหารวาง,น้ําดื่มคาวัสดุ
อุปกรณ, คาจัดทําป้ายโครงการ ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 258 ลําดับที่ 1 (สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ขอมูลขาวสารทางราชการ 
พ.ศ. 2540

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ
.ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 เชน คาอาหาร, คาน้ํา
ดื่ม, คาอาหารวางในการจัดอบรม , คาจัดทําป้ายโครงการ, คาสื่อ
ประชาสัมพันธ, คาเอกสารประกอบการอบรม, คาวิทยากร, คา
วัสดุอุปกรณคาใชจายตางๆที่เกี่ยว ของ ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 49 ลําดับที่ 130 (สํานักงานปลัด)

โครงการสงเสริมแหลงทองเที่ยวในตําบลหวยยาง "งานรําลึกวัน
สันติภาพ"(เตียง ศิริขันธ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมแหลงทอง
เที่ยวในตําบลหวยยาง "งานรําลึกวันสันติภาพ"(เตียง ศิริ
ขันธ) เชน คาจางเหมาทําความสะอาด, คาอาหาร, คาอาหาร
วาง, น้ําดื่ม, กาแฟ, น้ําแข็ง, คาตกแตงสถานที่, คาเชาเครื่อง
เสียง, เครื่องไทยธรรม, คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ, คาดอกไม
ประดับบริเวณงาน, วัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 2 หนาที่ 46 ลําดับที่ 3 (สํานักงานปลัด)

โครงการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริต และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการ
ตอตานการทุจริตในองคกร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการตอตานการทุจริตใน
องคกร เชน คาวิทยากร, คาป้ายโครงการ, คาอาหารวาง, คาน้ํา
ดื่ม, คาวัสดุอุปกรณ, คาจัดทํารูปเลมเอกสาร ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 263 ลําดับที่ 4 (สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑในสํานักงานและ
วัสดุ ครุภัณฑอื่น ที่ อบต. รับผิดชอบดูแล, คาซอมรถยนต, รถ
จักรยานยนต, เครื่องพิมพดีด, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องปรับ
อากาศ, เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนมีไวในสํานักงาน แยกเปน    
- วัสดุคงทน ไดแก มานปรับแสง, กรรไกร, เครื่องคิดเลข
ขนาด เล็ก, เกาอี้พลาสติก, พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ    
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก กระดาษ, หมึก, ดินสอ, กระดาษ
ไข, แฟ้ม, สมุด บัญชีและวัสดุตางๆ, น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานัก งาน, ปากกา, น้ํายาลบคําผิด, ลวดเย็บ
กระดาษ, กาว ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว แยกเปน    
- วัสดุคงทน ไดแก มีด, ถัง, ถาด, แกวน้ํา, จานรอง, ชอน
สอม, กระติก น้ํารอน ฯลฯ    
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก แปลง, ไมกวาด, น้ํายาทําความ
สะอาด, สบู, ผง ซักฟอก, เจลลางมือ, น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด) 

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกอสราง แยกเปน 
- วัสดุคง
ทน ไดแก ไม ตางๆ, คอน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิ่ว, เสียม, เลื่อย ฯ
ลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  เชือก,ลวด,เหล็ก,แปลงทาสี,น้ํามันทา
ไม,ทินเนอร,สี, ปูนซีเมนต, ทราย,อิฐหรือซีเมนต
บลอก, กระเบื้อง, สังกะสี, อะลูซิงค ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง แยกเปน    
- วัสดุคงทน ไดแก ไขควง, ประแจ, แมแรง, กุญแจปาก
ตาย, กุญแจเลื่อน, คีมลอค, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ    
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, นอตและ
สกรู, สายไมล, เพลา, ฟีลมกรองแสง ฯลฯ    
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก แบตเตอรี่, ยาง
นอก, ยางใน, หมอน้ํารถยนต, กระจกมองขางรถยนต, เบาะรถ
ยนต, ไฟเบรก, ไฟหนา, หัวเทียน, หมอน้ํา, เบรก, ครัช, พวง
มาลัย, เข็มขัดนิรภัยและสวนประกอบอื่นๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แยกเปน    
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก น้ํามันดีเซล , น้ํามันเบนซิน , น้ํามัน
เครื่อง, น้ํามันจาระบี, รถยนตที่ใชในการปฏิบัติราชการ ,น้ํามัน
ไฮดรอริค ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แยกเปน    
- วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง, เครื่องกรอเทป, เลนสซูม, กระเป๋า
ใสกลองถายรูป ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับคอมพิวเตอร แยกเปน 
- วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ    
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
tit al Vedeo Disc, Flash Drive) , เทปบันทึกขอมูล, หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สาย
เคเบิล ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล, ฮารดดิสก ไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, แผนกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ, เมนบอรด, เมมโมรี่ชิป, เมาส, เครื่อง
กระจายสัญญาณ, แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส, เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แผน ดิสก, แบบฮารดิสก, แบบซีดีรอม ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)

วัสดุสนาม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสนาม แยกเปน    
- วัสดุคงทน เชน เต็นท จํานวน 5 หลัง กวาง 4 เมตร ยาว 8
 เมตร โครงเหล็กอาบสังกะสี (คาดเหลือง) เพื่อใชในกิจกรรม
ตางๆ ใน พื้นที่ตําบลหวยยาง , ถุงนอน, เข็มทิศ, เปล, เตียง
สนาม ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 408,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชไฟฟ้าในสํานักงานและคาใชไฟฟ้าสาธารณะ
ที่ อบต. รับผิดชอบ (สํานักงานปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน, คาน้ําประปาในที่
สาธารณะที่ อบต. รับผิดชอบ (สํานักงานปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทภายในประเทศและรวมถึงคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่องเครือ
ขายอินเตอรเน็ต, คาบํารุงรักษาสายฯ และคาบริการเหมาจาย
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเชาและพัฒนาเว็บไซต 
ของ อบต.,คาบริการราย
ปี (Global Positioning System : GPS) ของรถยนต องคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง และคาสื่อสารบริการอื่นๆ ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด) 

งบลงทุน รวม 862,860 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 362,860 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด 20 ชอง จํานวน 5,980 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 
ชนิด 20 ชอง จํานวน 2 หลังๆละ 2,990 บาท 
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด)

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานกระจกเลื่อน จํานวน 7,980 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานกระจก
เลื่อน จํานวน 2 หลังๆละ 3,990 บาท  
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด)
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ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 
2 บาน จํานวน 2 หลังๆละ 5,000 บาท 
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ 281 ลําดับที่ 2 ขอ 3 (สํานักงานปลัด) 

โตะพับอเนกประสงค จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค จํานวน 20 ตัวๆ
ละ 2,200 บาท ขนาดกวาง 75 เซนติเมตร ยาว 180
 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร โตะพับขาชุบโครเมี่ยม หนาโตะ
เคลือบโฟเมกา
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด) 

โตะหมูบูชา ชุด 9 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชา ชุด 9 จํานวน 1 ชุด ๆ
 ละ 15,000 บาท
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด) 

พัดลมอุตสาหกรรม (สามขา) จํานวน 22,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม (สามขา) จํานวน 8 ตัวๆ
ละ 2,800 บาท ขนาดใบพัด 25 นิ้ว สามารถปรับแรงลมได 
ไมนอยกวา 3 ระดับ และปรับสายซาย-ขวา ได โครงเปนเหล็กมี
ขาตั้ง
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด) 
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 5,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เม็มโมรี่ในตัว ไมนอยกวา 16 กิกะไบต
- เก็บไฟลเสียง ไมนอยกวา 167 ชั่วโมง
- ตัดเสียงรบกวน
- มีหนาจอแสดงผล
- เลนไฟล MP3 ได
- แบตเตอรี่ ชารจ 1 ชั่วโมง
- ใชงานบันทึกตอเนื่อง ไมนอยกวา 16 ชั่วโมง
- เลือกชวงการเลนไฟลได
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา มาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 65 ลําดับที่ 1 ขอ 6 (สํานักงานปลัด)

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 25,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 25,300
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ความละเอียดหนาจอไมนอยกวา 8 ลานพิกเซล (3,840 x 2,160
 พิกเซล)
- รองรับภาพ HDR ทั้งแบบ HDR 10 และ HLG 
- ระบบเสียงแบบรอบทิศทางจาก DTS
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
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ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้    
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ประจําปี 2563
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
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ครุภัณฑ หนาที่ 281 ลําดับที่ 1 ขอ 1 (สํานักงานปลัด) 

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (ปริ๊นเตอร) จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ประจําปี 2563
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ 281 ลําดับที่ 1 ขอ 3 (สํานักงานปลัด) 
 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน ถนน, อาคาร,รถยนต ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางลานอเนกประสงค องคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง

จํานวน 500,000 บาท
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เพื่อจายเปนคากอสรางลานอเนกประสงค คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 776.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 130/2563 พรอมติดตั้ง
ป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1 ป้าย 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 266 ลําดับที่ 2 (กองชาง)

งานบริหารงานคลัง รวม 6,674,340 บาท
งบบุคลากร รวม 3,742,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,742,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,002,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 10 อัตรา (กองคลัง) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล (กองคลัง) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลังและหัวหนา
ฝาย ฯ (กองคลัง)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 571,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา 
(กองคลัง) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
(กองคลัง) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,984,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 814,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบ
แทนบุคคลหรือ คณะกรรมการ, คาจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง, คา
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส, คาตรวจรับพัสดุใน
งานซื้อหรืองานจางกอสราง , คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจางงานกอสราง, ควบคุมงานกอ สราง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 , เงิน
รางวัล, เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว และคาตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) แกพนักงานสวนทองถิ่นตาม
หลักเกณฑการบริหารบานเมืองที่ดี ฯลฯ 
(กองคลัง) 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการที่มีการสั่งการเรงดวนใหดําเนินการ ฯลฯ (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 244,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิได
รับตามระเบียบฯ กําหนด (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ กําหนด (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 740,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ , คาบริการรับ
ใช, คาเบี้ย ประกัน , คาจางเหมาบริการตางๆ, คาถาย
เอกสาร, คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ (กองคลัง)   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาลงทะเบียนและคา
ธรรมเนียม ตางๆ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไป อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ฯลฯ  (กองคลัง)

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ ในการจัดเก็บ
ภาษี  เชน  คาป้าย, แผนพับ , คาเอกสารในการประชา
สัมพันธ, คาวัสดุอุปกรณ , คาใชจายในการออกประชา
สัมพันธ ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4
 หนาที่ 265 ลําดับที่ 1 (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑในสํานักงานและวัสดุ
ครุภัณฑอื่น ที่ อบต.รับผิดชอบดูแล, คาซอมรถยนต, รถ
จักรยานยนต , เครื่องพิมพดีด, เครื่องคอมพิวเตอร,  เครื่องปรับ
อากาศ,  เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนมีไวในสํานักงาน แยกเปน 
- วัสดุคงทน ไดแก มานปรับแสง, กรรไกร, เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก, เกาอี้พลาสติก, พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ ,กระดาษ
ไข, แฟ้ม, สมุดบัญชี,ใบเสร็จตางๆ, แบบพิมพและวัสดุตางๆ,น้ําดื่ม
สําหรับบริการ ประชาชนในสํานักงาน, ปากกา, น้ํายาลบคํา
ผิด, ลวดเย็บกระดาษ, กาว ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง แยกเปน    
- วัสดุคงทน ไดแก ไขควง, ประแจ, แมแรง, กุญแจปาก
ตาย, กุญแจ เลื่อน, คีมลอค, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ    
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, นอตและ
สกรู, สายไมล, เพลา, ฟีลมกรองแสง ฯลฯ    
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก แบตเตอรี่,ยางนอก, ยาง
ใน, หมอน้ํารถยนต, กระจกมองขางรถยนต, เบาะรถยนต, ไฟ
เบรก, ไฟหนา, หัวเทียน, หมอน้ํา, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, เข็มขัด
นิรภัยและสวนประกอบอื่นๆ ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แยกเปน    
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก น้ํามันดีเซล , น้ํามันเบนซิน , น้ํามัน
เครื่อง, น้ํามันจาระบี, รถยนตที่ใชในการปฏิบัติราชการ ,น้ํามัน
ไฮดรอริค ฯลฯ (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 3/9/2563  09:09:01 หนา : 18/87



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับคอมพิวเตอร แยกเปน 
- วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ    
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึก
ขอมูล ( 
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
tit al Vedeo Disc, Flash Drive) , เทปบันทึกขอมูล, หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สาย
เคเบิล ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล, ฮารดดิสกไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, แผนกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ, เมนบอรด, เมมโมรี่ชิป, เมาส, เครื่อง
กระจายสัญญาณ, แผนวงจร อิเล็กทรอนิกส, เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แผน ดิสก, แบบฮารดิสก, แบบซีดี
รอม ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย, คาธนาณัติ, คาซื้อดวงตราไปรษณีย, คา
เชาตูไปรษณีย ฯลฯ (กองคลัง) 

งบลงทุน รวม 947,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 947,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 
2 บาน จํานวน 6 หลังๆละ 5,000 บาท  
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา มาตรฐาน
ครุภัณฑ  จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ 281 ลําดับที่ 2 ขอ 3 (กองคลัง)
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โตะสํานักงาน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะสํานักงาน จํานวน 1
ตัวๆ ละ 3,500 บาท ขนาดกวาง 80 เซนติเมตร ยาว 150
 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทอง
ตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (กองคลัง)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประจําปี พ.ศ. 2562 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 66 ลําดับที่ 2 (กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะสําหรับงาน
ประมวลผล (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 30,000  บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 Core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.2 GHz และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการ ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอย กวา 12 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1. เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
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ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผล กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย กวา 2 GB  
หรือ 
3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวย ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอย กวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาด ความจุไมนอยกวา 2 TB หรือชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไม นอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base
- T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ประจําปี 2563
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ 281 ลําดับที่ 1 ขอ 1 (กองคลัง) 

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (ปริ๊นเตอร) จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ  15,000  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi         
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ประจําปี 2563
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ 281 ลําดับที่ 1 ขอ 3 (กองคลัง) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,411,060 บาท

งบบุคลากร รวม 998,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 998,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 318,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนจํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 5 อัตรา (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
(สํานักงานปลัด) 

งบดําเนินงาน รวม 1,722,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการกรณีที่มีการ สั่งการเรงดวนใหดําเนินการ ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,192,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางหนึ่งอยาง
ใด ตั้งไว 432,000 บาท เพื่อจายเปนคาบริการรับใช,คาจาง
เหมาบริการ ตาง ๆ, คาถายเอกสารและคาใชจายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 
ที่ปฏิบัติหนาที่เพื่อรักษาผลประโยชนแกราชการ ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่และ อปพร.
ตําบลหวยยาง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร หรือคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือคาเบี้ยเลี้ยงใน
การ ปฏิบัติงานใหแก เจาหนาที่, เจาหนาที่กูชีพ,  เจาหนาที่ดับ
เพลิง และจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียน, คาเชาที่พักและคาใชจาย อื่นๆ ฯลฯ ของเจาหนาที่
และอปพร., เจาหนาที่กูชีพ, เจาหนาที่ดับเพลิง และบุคคล ผู
ปฏิบัติงานในการชวยเหลือราชการของอบต. ตามคําสั่งในการ
ออกปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชนทั่วไป (สํานักงานปลัด)

คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน, คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล, พนักงาน
จาง และ อปพร.ตําบลหวยยาง ในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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คาใชจายในดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลหวยยาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เชน ฝึกอบรมเจาหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย,อบรม OTOS, อบรมทบทวน อปพร. ,จัดทําแนวกันไฟ,ฝึก
ซอมการอพยพหนีไฟ,ฝึกซอมเตรียมความพรอมกอนเกิดเหตุ
สาธารณภัย ฯลฯ  เชน คาอาหาร, อาหารวาง, คาวิทยากร, คาชุด
เครื่องแบบ, คาวัสดุอุปกรณ, ป้าย, วัสดุดับเพลิง ฯลฯ  และหรือ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เชน วัสดุดับเพลิง, วัสดุกูชีพ, วัสดุในงานป้องกัน
และ บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนตําบลหวยยาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการตั้งจุดบริการประชาชนตําบลหวยยาง
ในชวง เทศกาลปีใหม, เทศกาลสงกรานต, งานรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร , เทศกาลวันสําคัญตางๆ รวมถึงตั้งจุดตามหนังสือสั่ง
การ ตางๆ เชน  ป้าย, วัสดุอุปกรณไฟฟ้า, กรวยจราจร , สาย
ไฟ , กระบองไฟ,เสื้อกั๊กสะทอน
แสง, ลวด, ตะปู, สี, แปรง, กาแฟ , ผาเย็น , น้ําแข็ง, น้ําดื่ม รวม
ถึงวัสดุอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ  เพื่อใชในการบริการประชาชน และใช
ในการปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชนทั่วไป 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 254 ลําดับที่ 5 (สํานักงานปลัด)

โครงการป้องกันและดับไฟปา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝึกอบรม หรือเพื่อจายเปนคาใช
จายในการจัดทําแนวกันไฟ เชน คาวิทยากร, คาวัสดุอุปกรณ, คา
เครื่องเขียน, คาอาหาร, คาอาหารวาง,  คาป้ายโครงการ, ป้าย
ประชาสัมพันธ, วัสดุอุปกรณใน การดับไฟปา, คารถ, คาจางเหมา
อื่นๆ ฯลฯ เพื่อการรณรงคป้องกันและดับไฟปา 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 125 ลําดับที่ 6 (สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติตําบลหวยยาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติตําบล
หวยยาง เชน คาวิทยากร, คาวัสดุอุปกรณ, คาเครื่องเขียน, คา
อาหาร, คาอาหารวาง, คาน้ําดื่ม, คาป้ายโครงการ, คาป้ายประชา
สัมพันธ, คาวัสดุอุปกรณในการดับไฟปา, คารถ, คาจางเหมา
อื่นๆ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 หนาที่ 60 ลําดับที่ 7 
(สํานักงานปลัด)

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเปน 
- วัสดุคงทน ไดแก ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, เสา
วิทยุ, หัวแรง ไฟฟ้า,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  แบตเตอรี่, สายไฟฟ้า, สายอากาศ, หลอด
ไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, ฟิวส ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ไดแก เสียงสัญญาณไซเรน, แผง
รับ สัญญาณ รับ – สง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว แยกเปน 
- วัสดุคงทน ไดแก  มีด, ถัง, ถาด, แกวนา, จาน
รอง, ชอน, สอม, กระติก น้ํารอน ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก  แปลง,ไมกวาด, น้ํายาทําความ
สะอาด, สบู, ผงซัก ฟอก, เจลลางมือ, น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายใหกับเจาหนาที่ทอง
ถิ่น เพื่อใชในการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน ชุดฝึก อปพร. ชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบ
ดวย หมวก, เสื้อ, กางเกง, เข็มขัด, รองเทา, บัตรประจําตัว อป
พร., วุฒิบัตร อปพร., เข็มเครื่องหมาย อปพร. ชุดปฏิบัติงานหรือ
เครื่องแบบตามมาตรฐาน และวัสดุอื่นที่ใชในการปฏิบัติ
งาน เชน ถุงมือยางหรือหนังผา ปิดปาก – ปิดจมูก รองเทายางหุม
สนสูงใตเขา (รองเทาบูต) เสื้อกันฝน เปนตน ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5916 ลงวัน
ที่ 17 ตุลาคม  2560 (สํานักงานปลัด) 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ  แยกเปน 
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก วัสดุอุปกรณดับเพลิง, แกส, เติมน้ํายาดับ
เพลิง, สายดับเพลิง, ไมตบไฟ, ถังน้ําดับเพลิง, ขอตอดับ
เพลิง, ขวานดับ เพลิง, หมวก,รองเทา, ถุงมือ, ชุดดับเพลิง ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด) 

งบลงทุน รวม 690,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ 
2 บาน จํานวน  4  หลังๆละ 5,000 บาท  
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคา มาตรฐาน
ครุภัณฑ  จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ 68 ลําดับที่ 4 ขอ 2 (สํานักงานปลัด) 
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พัดลมติดฝาผนัง จํานวน 5,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดฝาผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว สามารถ
ปรับแรงลมได 3 ระดับ ปรับสายซาย-ขวา ได ใชประจําสถานีดับ
เพลิง อบต.หวยยาง จํานวน 4 ตัวๆละ 1,400  บาท 
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 68 ลําดับที่ 4 ขอ 5 (สํานักงานปลัด)  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 664,500 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค องคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง

จํานวน 250,000 บาท

เปนคาตอเติมอาคารอเนกประสงค องคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง เพื่อเปนโรงจอดรถดับเพลิง องคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย.123/2563 พรอมติด
ตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1 ป้าย 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 264 ลําดับที่ 8 (กองชาง)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถดับเพลิง องคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง

จํานวน 279,500 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถดับ
เพลิง ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 122/2564 พรอมติดตั้ง
ป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1 ป้าย 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 264 ลําดับที่ 8 (กองชาง)

โครงการติดตั้งกระจกโคงจราจร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งกระจกโคงจราจรภายในหมูบานในเขตตําบล
หวยยาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
จํานวน 10 จุด พรอมติดตั้ง 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การ พัฒนาที่ 4 หนาที่ 270 ลําดับที่ 31 (สํานักงานปลัด)
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โครงการติดตั้งแผนชะลอความเร็วภายในหมูบาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งแผนชะลอความเร็วสําเร็จรูปภายในหมูบาน
ในเขตตําบลหวยยาง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร จํานวน 10 จุด ยาวจุดละ 5.00 เมตร พรอมติดตั้ง 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การ พัฒนาที่ 4 หนาที่ 270 ลําดับที่ 32 (สํานักงานปลัด) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 719,080 บาท

งบบุคลากร รวม 496,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 496,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 376,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางประจําสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
(สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 216,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ , คาบริการรับ
ใช, คาเบี้ยประกัน , คาจางเหมาบริการตางๆ, คาถายเอกสาร, คา
ธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะสํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะสํานักงาน จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 3,500 บาท ขนาดกวาง 80 เซนติเมตร ยาว 150
 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,225,964 บาท
งบบุคลากร รวม 6,008,064 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,008,064 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,253,212 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหวยยาง จํานวน 11 อัตรา (สํานักงานปลัด)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหวยยาง จํานวน 6 อัตรา (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,346,852 บาท

1) คาตอบแทนพนักงานจางภารกิจ (ผดด.) ตั้งไว 1,482,852
 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็ก
ตําบลหวยยาง จํานวน 9 อัตรา (สํานักงานปลัด)
2) คาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตั้งไว 864,000 บาท เพื่อจาย
เปนเงินคาตอบแทนใหแกผูชวยครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลหวยยาง จํานวน 8 อัตรา (สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 156,000 บาท

1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางภารกิจ 
(ผดด.) ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราวของพนักงานจาง จํานวน 9 อัตรา (สํานักงานปลัด)
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป 
ตั้งไว 96,000  บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูชวยครูผูดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยยาง จํานวน 8 อัตรา 
(สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 6,019,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกครูผูดูแลเด็กและผูมี
สิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ กําหนด (สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 2,878,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) จํานวน 477,700 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินรายหัวนักเรียนหัวละ 1,700 บาท ใหกับเด็ก
เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยยาง จํานวน 9
 ศูนย จํานวน 281 คน (ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563) (สํานักงานปลัด)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 60 ลําดับที่ 11 (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 3/9/2563  09:09:02 หนา : 31/87



โครงการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 180,800 บาท

1) เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน ใหกับเด็กเล็ก อัตราคนละ 200
บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยยาง อายุ 3-5 ปี จํานวน 9 ศูนย
จํานวน 160 คน ตั้งไว 32,000 บาท (ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563)
2) เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียน ใหกับเด็กเล็ก อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยยาง อายุ 3-5 ปี จํานวน 9 ศูนย
จํานวน 160 คน ตั้งไว 32,000 บาท (ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563)
3) เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน ใหกับเด็กเล็ก อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยยาง อายุ 3-5 ปี จํานวน 9 ศูนย
จํานวน 160 คน ตั้งไว 48,000 บาท (ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563)
4) เพื่อจายเปนคาพัฒนาผูเรียน ใหกับเด็กเล็ก อัตราคนละ 430
 บาท/ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยยาง อายุ 3-5 ปี จํานวน 9 ศูนย
จํานวน 160 คน ตั้งไว 68,800 บาท (ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 60 ลําดับที่ 10 (สํานักงานปลัด)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหง
ชาติ เชน รางวัล, อาหาร, น้ําดื่ม,คาพาหนะรับ-สง,คาเชาเวทีและ
เครื่องเสียง, คาสนับสนุนการแสดง ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 56 ลําดับที่ 22 (สํานักงานปลัด)
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โครงการเพิ่มความรูและศักยภาพใหเยาวชนตําบลหวยยาง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการเพิ่มความรูและศักยภาพ
ใหเยาวชนตําบลหวยยาง สําหรับเยาวชนในเขตตําบล
หวยยาง, ครู, ผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 54 ลําดับที่ 9 (สํานักงานปลัด)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,470,000 บาท

เพื่อเปนคาอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหวยยาง จํานวน 9 ศูนย จํานวน 300 คนๆ 20
บาท/วัน จํานวน 245 วัน (ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 57 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด)

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครู ผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ
ศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู , ผูดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 53 ลําดับที่ 1 (สํานักงานปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่ตําบลหวยยาง เพื่อใหใชงานไดตามปกติ จํานวน 9
 ศูนย เชน ซอมแซมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
หวยยาง, หองน้ํา, หองครัว ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 55 ลําดับที่ 11 (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 3,036,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลหวยยาง จํานวน 9 ศูนย ตั้งไว 100,000 บาท แยกเปน
- วัสดุคงทน ไดแก มานปรับแสง, กรรไกร, เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก, เกาอี้พลาสติก, พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ, หมึก,ดินสอ ,กระดาษ
ไข, แฟ้ม, สมุดบัญชี, ใบเสร็จตางๆ, แบบพิมพและวัสดุตางๆ, น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, ปากกา, น้ํายาลบคํา
ผิด, ลวดเย็บกระดาษ, กาว ฯลฯ 
2) คาจัดซื้อน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตําบลหวยยาง จํานวน 9 ศูนย ตั้งไว 20,000 บาท 
(สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตําบลหวยยาง จํานวน 9 ศูนย แยกเปน
- วัสดุคงทน ไดแก มีด, ถัง, ถาด, แกวน้ํา, จานรอง, ถวย
ชาม, ชอนสอม, กระติกน้ํารอน ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก แปลง, ไมกวาด, น้ํายาทําความ
สะอาด, สบู, ผงซักฟอก, เจลลางมือ, น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,766,400 บาท

1) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) 
ตั้งไว 2,142,400 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนัก
เรียนในโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 260 วัน 1,030
 คนๆ ละ 8 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนา 53 ลําดับที่ 2
2) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งไว 624,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็ก
เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในตําบลหวยยาง 9 ศูนย จํานวน 260
 วัน 300 คนๆละ 8 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนา 56 ลําดับที่ 23 (สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับคอมพิวเตอร แยกเปน
- วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
tit
al Vedeo Disc, Flash Drive) , เทปบันทึกขอมูล, หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล, ฮารดดิสกไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, แผนกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ, เมนบอรด, เมมโมรี่ชิป, เมาส, เครื่อง
กระจายสัญญาณ, แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส, เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แผนดิสก, แบบฮารดิสก, แบบซีดีรอม ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชไฟฟ้าในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
หวยยาง จํานวน 9 ศูนย (สํานักงานปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาและน้ําบาดาลศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
หวยยาง จํานวน 9 ศูนย (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 78,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูน้ําดื่ม จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูน้ําดื่ม จํานวน 10 เครื่องๆ ละ 
3,900 บาท สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลหวย
ยาง จํานวน 9 ศูนย 
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด)

อางลางจาน จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออางลางจาน ชนิด 2 หลุม จํานวน 10 ตัวๆ
ละ 3,900 บาท สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบล
หวยยาง จํานวน 9 ศูนย
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,120,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัด (สพฐ.) จํานวน 4,120,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารกลางวันใหแกเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 6 โรงเรียน จํานวน 200 วัน จํานวน 1,030
 คนๆ ละ 20 บาท (ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนา 57 ลําดับที่ 21 (สํานักงานปลัด)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,194,340 บาท

งบบุคลากร รวม 2,453,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,453,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,376,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 4 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล 
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุขฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางประจําสํานักงาน อบต. หวย
ยาง จํานวน 7 อัตรา 
(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง (กอง
สาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 2,662,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 470,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอมในกรณีที่ มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เชน กรณีมีการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามแผน
ปกติ, แผนฉุกเฉิน, วันหยุดราชการและวัน หยุดนักขัตฤกษ, การ
ป้องกันและควบคุม ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

คาเชาบาน จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบฯ กําหนดในกองสาธารณสุขฯ (กองสาธารณสุขฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ กําหนด (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,490,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด, คาบริการรับใช, คาจางเหมาบริการตางๆ, คาถายเอกสาร, คา
ธรรมเนียมการทิ้งหรือการกําจัดขยะ ฯลฯ ในงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (กองสาธารณสุขฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ, ประชุม,อบรม
สัมมนา, ศึกษาดูงาน ฯลฯ เชน คาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คา
ธรรมเนียมและลง ทะเบียนตางๆ, คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ (กองสาธารณสุขฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ครุภัณฑในสํานักงานและ
วัสดุ ครุภัณฑอื่นๆ ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน คา
ซอม, ซอมแซมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย, เครื่องพนหมอก
ควัน, เครื่องพนเคมี ตางๆ เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร, เครื่องปรับอากาศ, กลองถายรูป, กลองวีดีโอ ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)

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

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนมีไวในสํานักงาน แยกเปน 
- วัสดุคงทน ไดแก มานปรับแสง, กรรไกร, เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก, เกาอี้ พลาสติก, พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ,  หมึก,  ดินสอ ,กระดาษ
ไข,  แฟ้ม, สมุด บัญชี, ใบเสร็จตางๆ, แบบพิมพและวัสดุ
ตางๆ, น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, ปากกา, น้ํายา
ลบคําผิด, ลวดเย็บ กระดาษ, กาว ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเปน 
- วัสดุคงทน ไดแก ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, เสาวิทยุ, หัวแรง
ไฟฟ้า, เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ 
- วัสุดสิ้นเปลือง ไดแก  แบตเตอรี่, สายไฟฟ้า, สายอากาศ, หลอด
ไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, ฟิวส ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 110,000 บาท

1) จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวประจํารถเก็บขยะมูลฝอย ตั้ง
ไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
ประจํารถเก็บขยะมูล ฝอย เชน แปลง, ไมกวาด, น้ํายาทําความ
สะอาด, สบู, ผงซักฟอก, เจลลาง มือ, เขง ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ) 
2) จัดซื้อถังขยะ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถัง
ขยะ  ขนาดความจุ 120 ลิตร เปนถังขยะแบบมีลอเลื่อน ฝาปิด
มิดชิด มีชองทิ้งเปิด-ปิด อัตโนมัติ (กองสาธารณสุขฯ) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 256 ลําดับที่ 5

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง แยกเปน    
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก แบตเตอรี่, ยางนอก , ยางใน , น้ํามัน
เบรก , หมอน้ํารถยนต , กระจกมองขางรถยนต , เบาะรถ
ยนต , ฟิลมกรองแสง , เข็มขัดนิรภัย และสวนประกอบอื่นๆ
สําหรับรถ จักรยานยนต และรถยนตสวนกลางที่ชํารุดเสีย
หาย ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แยกเปน    
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก น้ํามันดีเซล , น้ํามันเบนซิน , น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจาระบี เพื่อใชสําหรับบรรทุกขยะ ,เครื่องพนหมอก
ควัน, รถ ยนตที่ใชในการปฏิบัติราชการ , น้ํามันไฮดรอริค สําหรับ
รถขนขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแตงกายใหแกคนงานเก็บขน
ขยะ เชน  เสื้อกันเปื้อน, หมวก, รองเทาบูทและอื่นๆ ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับคอมพิวเตอร แยกเปน 
- วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ    
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
tit al Vedeo Disc, Flash Drive) , เทปบันทึกขอมูล, หัวพิมพ
หรือแถบ พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สาย
เคเบิล ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล, ฮารดดิสก ไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, แผนกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ, เมนบอรด, เมมโมรี่ชิป, เมาส, เครื่อง
กระจายสัญญาณ, แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส, เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน แผน ดิสก, แบบฮารดิสก, แบบซีดีรอม ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขฯ)
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งบลงทุน รวม 78,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพรอมอุปกรณ จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพรอมอุปกรณสําหรับ
ลางรถเก็บขยะ ราคา 26,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน
- พรอมรถเข็นเคลื่อนยายได
- มีระบบตัดน้ําอัตโนมัติเมื่อปลอยไกลปืนฉีดน้ํา
- กําลังมอเตอรไมนอยกวา 4 แรงมา
- กําลังไฟไมนอยกวา 2000 วัตต
- มีแรงดันน้ําสูงสุดไมนอยกวา 140 บาร
- สามารถฉีดปริมาณน้ําไดไมนอยกวา 400 ลิตร/ชั่วโมง
- มีการรับประกัน 1 ปี ตามที่เงื่อนไขกําหนด
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไม ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึง
ขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) บัญชีครุภัณฑ หนา 70 ลําดับที่ 6 ขอ 1 
(กองสาธารณสุขฯ)
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

แผนเคลื่อนยายผูปวยพรอมอุปกรณ จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผนเคลื่อนยายผูปวยพรอม
อุปกรณ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ผลิตจากพลาสติกที่มีความหนาแนนสูง ขึ้นรูปชิ้นเดียว
- น้ําหนักเบา สามารถลอยน้ําพรอมผูปวยเบา
- สามารถรับน้ําหนักไดสูงสุดไมนอยกวา 180 กิโลกรัม
- มีอุปกรณประคองขางศีรษะ ( Head Immobilizer )
- มีเข็มขัดรัดผูปวย ( Safety Belt )
- ไดรับการรับรองมาตรฐาน CE
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (กองสาธารณสุขฯ)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 14,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 9 คิว
บิกฟุต จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 14,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา
- เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย
- การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าดวยนอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑงานบานงานครัว ประจําปี พ.ศ. 2562
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 70 ลําดับที่ 6 ขอ 2 
(กองสาธารณสุขฯ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ สําหรับงาน
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ประมวลผล ราคา 23,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
 ไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1
 หนวย
- การประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูอยูบนแผงวงจร
หลักที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
  ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920X1080)
- สามารถใชงาน Wi-fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ประจําปี 2563
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 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ หนา 283 ลําดับที่ 5 ขอ 1 
(กองสาธารณสุขฯ)

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2563  09:09:02 หนา : 45/87



เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (ปริ๊นเตอร)
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา  
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ประจําปี 2563
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 283
 ลําดับที่ 5 ขอ 3 (กองสาธารณสุขฯ) 
 

วันที่พิมพ : 3/9/2563  09:09:02 หนา : 46/87



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 670,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการป้องกันโรคไขเลือด
ออก เชน  คาอาหาร, คาวัสดุ, คาป้าย, ประชาสัมพันธ, คาตอบ
แทน, และคาใชจาย อื่นๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ 3 หนาที่ 74 ลําดับที่ 2 (กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 80 ลําดับที่ 32 (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

1) เพื่อจายเปนคาวัสดุการแพทย ตั้งไว 220,000 บาท แยก
เปน    
    - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก น้ํายาพนหมอกควัน, ทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย,ถุงมือ, หนากากอนามัย,ถุงยางอนามัย, ชุดป้องกันเชื้อโรค
และสารเคมี ฯลฯ ที่ใชในการควบคุมป้องกันโรค 
(กองสาธารณสุขฯ) 
2) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑ เพื่อใชในงานบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ตั้งไว 30,000 บาท แยกเปน    
   - วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผากอส, สําลี, เฝือก, ผาปิดจมูก, ถุง
มือ, เปล, น้ํายาลางแผล ฯลฯ ในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อ
ประชาชน (กูชีพ กูภัย) (กองสาธารณสุขฯ) 

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถาย
โอนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเงินตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขใหคณะ
กรรมการชุมชน/หมูบาน ในเขตตําบลหวยยาง จํานวน 16
 หมู บานๆ ละ 20,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขเพิ่มเติม 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 79 ลําดับที่ 30 (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 744,564 บาท

งบบุคลากร รวม 568,284 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 568,284 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 376,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 192,204 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง พรอมปรับปรุงอัตราเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด) 

งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ , คาบริการรับ
ใช, คาเบี้ยประกัน , คาจางเหมาบริการตางๆ, คาถายเอกสาร, คา
ธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)   

งบลงทุน รวม 68,280 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,280 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด 20 ชอง จํานวน 5,980 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 
ชนิด 20 ชอง จํานวน 2 หลังๆละ 2,990 บาท 
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆละ 36,000
 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล          
1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) (พิกเซล)          
2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพ 65 นิ้ว       
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight         
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV)         
5) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง         
6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร         
7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ ประจําปี พ.ศ. 2562 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (สํานักงานปลัด)
 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
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อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้    
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ประจําปี 2563
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ 284 ลําดับที่ 7 ขอ 1 (สํานักงานปลัด) 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (ปริ๊นเตอร) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ประจําปี 2563
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ 284 ลําดับที่ 7 ขอ 2 (สํานักงานปลัด) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,418,930 บาท

งบบุคลากร รวม 2,567,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,567,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,704,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 5 อัตรา (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง, หัวหนาฝาย
กอสราง (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 770,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง พรอมปรับปรุงอัตราเงินคา
ตอบแทน จํานวน 5 อัตรา (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง 
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,812,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 384,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ, คาจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง, คา
พิจารณาผลการประกวดราคาเล็กทรอนิกส, คาตรวจรับพัสดุใน
งานซื้อหรืองานจางกอสราง , คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
การจางงานกอสราง, ควบคุมงานกอสราง ตามพระราช
บัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 , เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้ง
คราว ฯลฯ (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางใน กรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เชน การปฏิบัติงานกรณีที่มีการสั่งการเรงดวน
ใหดําเนินการ ฯลฯ (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิได
รับตามระเบียบฯ กําหนด (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
ตามระเบียบฯ กําหนด (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 796,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการรับใช, คาจางเหมาบริการตางๆ, คาติดตั้ง
ไฟฟ้า, คาติดตั้งประปา, คาลางอัดขยายรูป, คาถายเอกสาร, ถาย
พิมพเขียว ฯลฯ (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร
และนอกอาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาธรรมเนียมและลง
ทะเบียนตางๆ, คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง (กองชาง)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองชาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอง
ชาง เชน คาวิทยากร, คาสถานที่, คาอาหาร, คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ 4 หนาที่ 200 ขอ 412 (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสํานัก
งาน วัสดุ ครุภัณฑอื่นๆ เพื่อใหสามารถใชงานตามปกติ เชน คา
ซอมแซมครุภัณฑและวัสดุครุภัณฑอื่น ที่องคการบริหารสวนตําบล
หวยยางดูแล, คาซอมรถยนต, รถจักรยานยนต, รถกระเชา
ไฟฟ้า, เครื่องพิมพดีด, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องปรับ
อากาศ, เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ และบํารุงรักษาซอมแซมที่ดิน
และสิ่งกอสราง กรณีชํารุดเสียหายในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง เชน ถนนลูกรัง, ถนนลาดยาง, ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก, ครุภัณฑสํานักงาน, วัสดุครุภัณฑอื่นๆ ที่ อบ
ต.หวยยางดูแล ฯลฯ (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 632,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนมีไวในสํานักงาน แยกเปน
- วัสดุคงทน ไดแก มานปรับแสง, กรรไกร, เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก, เกาอี้พลาสติก, พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ, หมึก, ดินสอ ,กระดาษ
ไข, แฟ้ม, สมุดบัญชี, ใบเสร็จตางๆ, แบบพิมพและวัสดุตางๆ, น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน, ปากกา, น้ํายาลบคํา
ผิด, ลวดเย็บกระดาษ, กาว ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเปน
- วัสดุคงทน ไดแก ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, เสาวิทยุ, หัวแรง
ไฟฟ้า, เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก แบตเตอรี่, สายไฟฟ้า, สายอากาศ, ปลอด
ไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, ฟิวส, เทปพันสายไฟฟ้า, สวิตซไฟฟ้า, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนต, โคมไฟถนน, อุปกรณไฟฟ้าภายใน ฯลฯ
 (กองชาง) 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว แยกเปน
- วัสดุคงทน ไดแก มีด, ถัง, ถาด, แกวน้ํา, จานรอง, ชอน
สอม, กระติก, น้ํารอน ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก แปลง, ไมกวาด, น้ํายาทําความ
สะอาด, สบู, ผงซักฟอก, เจลลางมือ, น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ 
(กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง แยกเปน
- วัสดุคงทน ไดแก ชะแลง, เสียม, สิ่ว, ขวาน, สวาน,เลื่อย,เทฟวัด
ระยะ, คอน ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อิฐหรือซีเมนตบลอก, ทราย, ปูน
ซีเมนต, ปูนขาว, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, คีม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา, ทอตางๆ, ทอนน้ําบาดาล ฯลฯ (กองชาง) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง แยกเปน
- วัสดุคงทน ไดแก ไขควง, ประแจ, แมแรง, กุยแจปาก
ตาย, กุญแจเลื่อน, คีมลอค, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางรถยนต, น้ํามันเบรก, นอตและ
สกรู, สายไมล, เพลา, ฟีลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก แบตเตอรี่, ยาง
นอก, ยางใน, หมอน้ํารถยนต, กระจกมองขางรถยนต, เบาะรถ
ยนต, ไฟเบรก, ไฟหนา, หัวเทียน, หมอน้ํา, เบรก, ครัช, พวง
มาลัย, สวนประกอบอื่นๆ สําหรับรถยนต ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น แยกเปน
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก น้ํามันดีเซล, น้ํามันเครื่อง, น้ํามัน
จาระบี, น้ํามันไฮดรอริค ฯลฯ สําหรับรถยนตประจํากองชาง 
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับคอมพิวเตอร แยกเปน
- วัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
tit
al Vedeo Disc, Flash Drive) , เทปบันทึกขอมูล, หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวยประมวล
ผล, ฮารดดิสกไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ, แผนกรองแสง, แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ, เมนบอรด, เมมโมรี่ชิป, เมาส, เครื่อง
กระจายสัญญาณ, แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส, เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตางๆ เชน ดิสเก็ตต, 
แบบ
ฮารดิสก, แบบซีดีรอม ฯลฯ (กองชาง)

งบลงทุน รวม 898,090 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 898,090 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด 40 ชอง จํานวน 3,990 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 
ชนิด 40 ชอง จํานวน 1 หลังๆละ 3,990 บาท 
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (กองชาง) 
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พัดลมตั้งโตะ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมตั้งโตะ ขนาดใบพัด 18 นิ้ว 
สามารถปรับแรงลมได 3 ระดับ ปรับสายซายขวา ได จํานวน 1
 ตัวๆละ 1,500 บาท
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (กองชาง) 
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ครุภัณฑการเกษตร

ปัมน้ําบาดาล จํานวน 175,000 บาท

1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปัมน้ําบาดาล ขนาด 1.5 
แรงมา จํานวน 5 ชุดๆละ 23,000 บาท
เปนเงินจํานวน 115,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 1.5 แรงมา
- มีแรงดันไฟฟ้าไมนอยกวา 220 โวลล
- มีขนาดใบพัดไมนอยกวา 10 ใบพัด
- มีอุปกรณประกอบของปัมน้ําบาดาล เชน สายไฟ VCT 
ขนาด 3x1.5 ตารางมิลลิเมตร
- กลองควบคุมการทํางาน
- ฝาครอบบอ
2) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปัมน้ําบาดาล ขนาด 2 แรงมา จํานวน 2
 ชุดๆละ 30,000 บาท
เปนเงินจํานวน 60,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังแรงมาไมนอยกวา 2 แรงมา
- มีแรงดันไฟฟ้าไมนอยกวา 220 โวลล
- มีขนาดใบพัดไมนอยกวา 16 ใบพัด
- มีอุปกรณประกอบของปัมน้ําบาดาล เชน สายไฟ VCT 
ขนาด 3x2.5 ตารางมิลลิเมตร
- กลองควบคุมการทํางาน
- ฝาครอบบอ
เพื่อใชงานประปาในที่สาธารณะ ที่ อบต. รับผิดชอบ
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงขออนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (กองชาง) 
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ครุภัณฑกอสราง

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้างานหนัก จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้างานหนัก ขนาด
กําลังไฟฟ้าไมนอยกวา 1,500 วัตต จํานวน 1 ชุดๆละ 25,000
 บาท
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
อนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (กองชาง)

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า แบบเบนซิน จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า แบบเบนซิน กําลังไฟฟ้า
ขนาดใชงานไมนอยกวา 5 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุดๆละ 38,000
 บาท
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงขอ
อนุมัติตั้งจายและจัดซื้อในราคาทองตลาด 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 262 ลําดับที่ 24 (กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
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ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ประจําปี 2563
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ 282 ลําดับที่ 3 ขอ 1 (กองชาง) 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอบกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
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ประมวลผล ดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2563 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ หนา 282  ลําดับที่ 3 ขอ 2 (กองชาง)
 

เครื่องพิมพเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (ปริ๊นเตอร) 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐาน ครุภัณฑ คอมพิวเตอร ประจําปี 2563 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) บัญชี
ครุภัณฑ หนาที่ 282 ลําดับที่ 3 ขอ 3 (กองชาง) 
 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑในเขตพื้นที่ตําบล
หวยยาง เชน รถกระเชา,ถนน,อาคาร,ระบบไฟฟ้า,ระบบ
ประปา ฯลฯ (กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 141,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 141,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสกลนคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) จํานวน 141,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
สกลนคร คาดําเนินการกิจกรรรมโครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองสกลนคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) (กองชาง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 7,162,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,912,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,912,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บานบอน หมูที่ 5 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บาน
บอน หมูที่ 5 ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 95/2563  และ
ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1 ป้าย 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 หนาที่ 33 ลําดับที่ 22
 (กองชาง)

โครงการกอสรางอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บานหวยยาง 
หมูที่ 2

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) 
บานหวยยาง หมูที่ 2 ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย
. 92/2563  และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.หวยยาง
กําหนด 1 ป้าย 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 หนาที่ 28 ลําดับที่ 7
 (กองชาง)

โครงการกอสรางอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) บานเหลา หมูที่ 6 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) 
บานเหลา หมูที่ 6 ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 96/2563
  และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1 ป้าย 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 หนาที่ 35 ลําดับที่ 35
 (กองชาง)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับคาได ตั้งโดยเปนไปตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 110
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติการกําหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาปรับราคาได (คา k) 
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองไผพัฒนา 
หมูที่ 13

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
คลองไผพัฒนา หมูที่ 13 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว
รวม 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 672.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขาง
ละ  0.50 เมตร ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 114/2563
 พรอมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1
 ป้าย 
จุดเริ่มตน (กม.0+000) (พิกัด N 17.124786  , E 104.079110
) ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+112
) (พิกัด N 17.125303 , E 104.078692)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 221 ลําดับที่ 545 ขอ 2 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาวัดทุงพัฒนา 
หมูที่ 15

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานทา
วัดทุงพัฒนา หมูที่ 15 ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว
รวม 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 665.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50
 เมตร ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 119/2563 พรอมติดตั้ง
ป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยาง กําหนด 1 ป้าย  จุดเริ่ม
ตน (กม.0+000) (พิกัด N 17.132449 , E 104.102305)  ถึงจุด
สิ้นสุด (กม.0+133) (พิกัด N 17.132733, E 104.102194)   
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 272 ลําดับที่ 48 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาคํา หมูที่ 4 จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
นาคํา หมูที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 17.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 70.00
 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ  0.30 เมตร 
ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 131/2563 และติดตั้ง
ป้าย โครงการชั่วคราว 1 ป้าย จุดเริ่มตน (กม.0+000
) (พิกัด N 17.124887 , E 104.351350) บริเวณหนาบานนาง
จุฑารัตน มอมพะเนาว  ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+017.5
) (พิกัด N 17.124880 , E 104.051593) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 272 ลําดับที่ 48 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนานกเคา หมูที่ 10 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานนา
นกเคา หมูที่ 10 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 82.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 328.00
 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ  0.50 เมตร ตาม
แบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 104/2563 พรอมติดตั้ง
ป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1 ป้าย จุดเริ่ม
ตน (กม.0+000) (พิกัด N 17.112932 , E 104.058481) ถึงจุด
สิ้นสุด (กม.0+082) (พิกัด N 17.119086 , E 104.058575)  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 194 ลําดับที่ 427 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานลาดกะเฌอ หมูที่ 8 
(สายที่ 1)

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
ลาดกะเฌอ หมูที่ 8 (สายที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 280.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขาง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 99/2563
 พรอมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1
 ป้าย 
จุดเริ่มตน (กม.0+000) (พิกัด N 17.081208  , E 103.978113
) ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+280
) (พิกัด N 17.081819, E 103.978434)   
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 165 ลําดับที่ 297 ขอ 2 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานลาดกะเฌอ หมูที่ 8 
(สายที่ 2)

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
ลาดกะเฌอ หมูที่ 8 (สายที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 280.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขาง
ละ  0.50 เมตร  ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 100/2563
 พรอมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1
 ป้าย  
จุดเริ่มตน (กม.0+000) (พิกัด N 17.081683 , E 103.982290
) ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+70
) (พิกัด N 17.074550 , E 103.984178) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 173 ลําดับที่ 331 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศรีวิชา หมูที่ 1 จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
ศรีวิชา หมูที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 104.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 416.00
 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร ตาม
แบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 91/2563 และติดตั้งป้าย โครงการ
ตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1 ป้าย จุดเริ่มตน (กม.0+000
) (พิกัด N 17.128023 , E 104.091150) จาก ถนน คสล
.(เดิม)  ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+104
) (พิกัด N 17.132038 , E 104.094862) ถนนทางหลวงแผน
ดิน สายศรีวิชา-เตางอย  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 89 ลําดับที่ 1 ขอ 1 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองบัวทอง 
หมูที่ 11 (สายที่ 1)

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
หนองบัวทอง หมูที่ 11 (สายที่ 1) ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00
 เมตร ยาวรวม 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขาง
ละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 107/2563
 พรอมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1
 ป้าย 
จุดเริ่มตน (กม.0+000) ( พิกัด N 17.141314 , E 104.085987
) เสนรอยตอถนนลาดยางศรีวิชา-ดงขุมขาว ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+080) (พิกัด N 17.140160 , E 104.085727) บริเวณหนาบาน
นายสถาน อินศรี    
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 203 ลําดับที่ 466 ขอ 5 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองบัวทอง 
หมูที่ 11 (สายที่ 2)

จํานวน 57,500 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
หนองบัวทอง หมูที่ 11 (สายที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร ยาวรวม 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 99.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขาง
ละ 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 108/2563
  จุดเริ่มตน (กม.0+000) ( พิกัด N 17.134690 , E 104.079064
 ) บริเวณหนาบานนายณัฐพงษ วิถี  ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+033
) (พิกัดN 17.134607 , E 104.077784) บริเวณหนาบานนางสาว
คํามี วิถี  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 หนาที่ 44 ลําดับที่ 62
 ขอ 2 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแฝกพัฒนา 
หมูที่ 14 (สายที่ 1)

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
หนองแฝกพัฒนา หมูที่ 14 (สายที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ยาวรวม 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา 260.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขาง
ละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 115/2563
 พรอมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1
 ป้าย 
จุดเริ่มตน (กม.0+000) (พิกัด N 17.132567 , E 104.054066
) บริเวณสวนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+065) (พิกัด N 17.132588 , E 104.054615) สะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 223 ลําดับที่ 592 ขอ 1 (กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแฝกพัฒนา 
หมูที่ 14 (สายที่ 2)

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน
หนองแฝกพัฒนา หมูที่ 14 (สายที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ยาวรวม 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กอ
สรางไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวาง
ขางละ 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 135/2563
 พรอมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1
 ป้าย 
จุดเริ่มตน (กม.0+000) (พิกัด N 17.136287 , E 104.055455
) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+100
) (พิกัด N 17.132655 , E 1894692) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 หนาที่ 51 ลําดับที่ 91 
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนดินเพื่อการเกษตร บานนาขาม หมูที่ 3 จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินเพื่อการเกษตรภายในหมูบานนา
ขาม หมูที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาวรวม 650.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือใหไดปริมาตรดินถมจํานวนไม
นอยกวา 1,690.00 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล
.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 21
 ทอน ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 93/2563 และติดตั้ง
ป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1 ป้าย จุดเริ่ม
ตน (กม.0+000) (พิกัด N 17.062542 , E 104.073991) จาก
หนาบานนายปน วงคสีดา ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+650
) (พิกัด N 17.066519 , E 104.070341 ที่นานายหนูสิน ขอสกุล
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 112 ลําดับที่ 95 ขอ 2 (กองชาง) 
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โครงการกอสรางถนนลูกรังภายในหมูบานนานกเคา หมูที่ 10 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังภายในหมูบานนานกเคา 
หมูที่ 10 กอสรางถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม 350.00 เมตร
หรือใหไดปริมาตรลูกรังจํานวนไมนอยกวา 210 ลูกบาศก
เมตร (หลวม)  และถมดินปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร ตาม
แบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 103/2563 จุดเริ่มตน(กม.0+000
) (พิกัด N 17.110048 , E 104.047734) ถึงจุดสิ้นสุด 
(กม.0+350.00) (พิกัด N 17.108726 , E 104.048353) ขางหวย
นาภู 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 272 ลําดับที่ 46 (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนลูกรังภายในหมูบานพะเนาว หมูที่ 7 
(สายที่ 1)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังภายในหมูบานพะเนาว หมูที่ 7
 (สายที่ 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,870.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใหไดปริมาตรดินถมจํานวนไม
นอยกวา 1,690.00 ลูกบาศกเมตร  ตามแบบ อบต.หวยยาง เลข
ที่ หย. 98/2563 พรอมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวย
ยางกําหนด 1 ป้าย  จุดเริ่มตน (กม.0+000
) (พิกัด N 17.098417 , E 104.090439) ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+1,870) (พิกัด N 17.102709 , E 104.092861) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 154 ลําดับที่ 258 ขอ 1 และขอ 2  
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนลูกรังภายในหมูบานพะเนาว หมูที่ 7 
(สายที่ 2)

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรังภายในหมูบานพะเนาว หมูที่ 7
 (สายที่ 2) ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 600.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใหไดปริมาตรดินถมจํานวนไม
นอยกวา 240.00 ลูกบาศกเมตร และถมดินปรับระดับ หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร  ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 121/2563
 จุดเริ่มตน (กม.0+000) (พิกัด N 17.104596 , E 104.068635
) สวนยางนายอําเภอ ถึงจุดสิ้นสุด (กม.0+600
) (พิกัด N 17.104596 , E 104.068635) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 272 ลําดับที่ 46 (กองชาง)

โครงการกอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานลาดสมบูรณใหม หมูที่ 16

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บานลาดสมบูรณใหม หมูที่ 16 ขนาดกวาง 1.50 x 1.50 x 5.00
 เมตร จํานวน 4 ชอง ตามแบบ อบต.หวยยาง 
เลขที่ หย. 118/2563 , แบบ ทลค.020304 พรอมติดตั้ง
ป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1 ป้าย จุดที่ตั้ง
โครงการ (พิกัด N 17.050323, E103.998974)
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 248 ลําดับที่ 644 (กองชาง)
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โครงการกอสรางบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานมวง หมูที่ 9

จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมวางทอ
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานมวง หมูที่ 9 จํานวน 10
 บอ พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 102 ทอน ตามแบบ อบต.หวย
ยาง เลขที่ หย. 102/2563 พรอมติดตั้งป้าย โครงการตาม
แบบ อบต.หวยยางกําหนด 1 ป้าย  จุดเริ่มตน (กม.0+000
) (พิกัด N 17.110470 , E 104.047967) ถึงจุดสิ้นสุด (กม
.0+0.80) (พิกัด N 17.110478, E 104.048819) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 178 ลําดับที่ 353 (กองชาง)

โครงการกอสรางลานอเนกประสงคสระคําประเกียง 
บานลาดสมบูรณ หมูที่ 12

จํานวน 101,500 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางลานอเนกประสงคสระคําประเกียง 
บานลาดสมบูรณ หมูที่ 12  ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย
. 112/2563
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 210 ลําดับที่ 497 (กองชาง)

โครงการขยายเขตระบบจายน้ําประปาบานนาคํา หมูที่ 4 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทําการขยายเขตระบบจายน้ําประปาบานนาคํา 
หมูที่ 4 โดยวางทอเมนประปา ขนาด PVC เสนผาศูนยกลาง 3
 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาวรวม 534 เมตร และขนาด PVC เสนผา
ศูนยกลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาวรวม 406 เมตร 
ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 94/2563 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 125 ลําดับที่ 141 (กองชาง)
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โครงการขยายเขตระบบจายน้ําประปาบานศรีวิชา หมูที่ 1 จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทําการขยายเขตระบบจายน้ําประปา
บานศรีวิชา หมูที่ 1 โดยวางทอเมนประปา ขนาด PVC เสนผา
ศูนยกลาง 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาวรวม 145 เมตร และ
ขนาด PVC เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาวรวม 223
 เมตร 
ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 90/2563 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 97 ลําดับที่ 34 ขอ 1 (กองชาง)

โครงการขุดลอกลําหวยเดียก บานพะเนาว หมูที่ 7 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยเดียกภายในหมูบานพะเนาว หมูที่ 7
 ใหไดขนาดปากกวางเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาวรวม 550.00
 เมตร  ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร  พรอมปรับแตงลาดเอียงและหลังคัน
ดินใหเรียบรอย  ตามแบบ หวยยาง เลขที่ หย. 97/2563 พรอม
ติดตั้งป้าย โครงการตามแบบ อบต.หวยยางกําหนด 1 ป้าย  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 158 ลําดับที่ 268 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานนาขาม  หมูที่ 3 จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทําการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน
นาขาม หมูที่ 3 ในสวนที่ชํารุดเสียหายเปนหลุม เปนบอ ใหได
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 938.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือใหไดปริมาตรลูกรังรวมไมนอยกวา  375 ลูกบาศก
เมตร (หลวม) พรอมปรับเกลี่ยเรียบรอย ตามแบบ อบต.หวย
ยาง เลขที่ หย. 105/2563  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 270 ลําดับที่ 35 (กองชาง)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานนานกเคา หมูที่ 10 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทําการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน
นานกเคา หมูที่ 10 ในสวนที่ชํารุดเสียหายเปนหลุม เปนบอ ใหได
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,040.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือใหไดปริมาตรลูกรังรวมไมนอยกวา 416 ลูกบาศก
เมตร (หลวม) พรอมปรับเกลี่ยเรียบรอย  
ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 106/2563 
เปนไปตามแผนพัฒนา ทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 270 ลําดับที่ 35 (กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานมวง หมูที่ 9 จํานวน 195,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทําการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานมวง 
หมูที่ 9 ในสวนที่ชํารุดเสียหายเปนหลุม เปนบอ ใหไดขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 2,030.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือใหไดปริมาตรลูกรังรวมไมนอยกวา 812 ลูกบาศก
เมตร (หลวม) พรอมปรับเกลี่ยเรียบรอย 
ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 111/2563 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 182 ลําดับที่ 368 (กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานลาดกะเฌอ หมูที่ 8 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทําการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน
ลาดกะเฌอ หมูที่ 8 ในสวนที่ชํารุดเสียหายเปนหลุม เปนบอ ใหได
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 438.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือใหไดปริมาตรลูกรังรวมไมนอยกวา 175 ลูกบาศก
เมตร (หลวม) พรอมปรับเกลี่ยเรียบรอย 
ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 101/2563  
เปนไปตามแผนพัฒนา ทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 270 ลําดับที่ 35 (กองชาง)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานลาดสมบูรณ หมูที่ 12 จํานวน 298,500 บาท

เพื่อจายเปนคาทําการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานลาด
สมบูรณ  หมูที่ 12 ในสวนที่ชํารุดเสียหายเปนหลุม เปนบอ ใหได
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 2,153.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือใหไดปริมาตรลูกรังรวมไมนอยกวา 861 ลูกบาศก
เมตร (หลวม) พรอมปรับเกลี่ยเรียบรอย 
ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 113/2563 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 270 ลําดับที่ 35 (กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานลาดสมบูรณใหม 
หมูที่ 16

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาทําการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานลาด
สมบูรณใหม  หมูที่ 16 ในสวนที่ชํารุดเสียหายเปนหลุม 
เปนบอ ใหไดขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 723.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใหไดปริมาตรลูกรังรวมไมนอยกวา 289
 ลูกบาศกเมตร (หลวม) พรอมปรับเกลี่ยเรียบรอย 
ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 120/2563 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 245 ลําดับที่ 631 ขอ 1, ขอ 2 และขอ 3
 (กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานหนองบัวทอง  หมูที่ 11 จํานวน 202,500 บาท

เพื่อจายเปนคาทําการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบาน
หนองบัวทอง หมูที่ 11 ในสวนที่ชํารุดเสียหายเปนหลุม เปน
บอ ใหไดขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาวรวม 2,105.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใหไดปริมาตรลูกรังรวมไมนอยกวา 842
 ลูกบาศกเมตร (หลวม) พรอมปรับเกลี่ยเรียบรอย 
ตามแบบ อบต.หวยยาง เลขที่ หย. 110/2563  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 202 ลําดับที่ 465 (กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ บานมวง หมูที่ 9 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ บานมวง 
หมูที่ 9 ระยะพาดสายยาวรวม 450 เมตร พรอมติดตั้งดวงโคม
ไฟฟ้าสองสวาง โคมฟลูออเรสเซนต ขนาด 2x36 วัตต จํานวน 8
 จุด
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 178 ลําดับที่ 349 (กองชาง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี ในเขตพื้นที่ตําบลหวยยาง จํานวน 30,000 บาท

เพี่อเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี ในเขต
พื้นที่ตําบลหวยยาง เชน คาวิทยากร, คาอาหาร , คา
อาหาร วาง, น้ําดื่ม, คาป้ายไวนิล, คาเดินทางผูเขาอบรม, คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 71 ลําดับที่ 27 (สํานักงานปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและศึกษาดูงาน ในเขตพื้นที่ตําบล
หวยยาง

จํานวน 50,000 บาท

เพี่อเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและศึกษาดู
งาน ในเขตพื้นที่ตําบลหวยยาง เชน คาวิทยากร, คาอาหาร , คา
อาหาร วาง, น้ําดื่ม, คาป้ายไวนิล, คาเดินทางผูเขาอบรม, คาวัสดุ
อุปกรณ และคา ใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 68 ลําดับที่ 7 (สํานักงานปลัด)
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โครงการสงเสริมกิจกรรมวันผูสูงอายุในเขตพื้นที่ตําบลหวยยาง จํานวน 70,000 บาท

เพี่อเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมกิจกรรมวันผูสูงอายุในเขต
พื้นที่ตําบลหวยยาง เชน คาวิทยากร, คาอาหาร , คา
อาหาร วาง, น้ําดื่ม, คาป้ายไวนิล, คาเดินทางผูเขาอบรม, คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 68 ลําดับที่ 7 (สํานักงานปลัด)

โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตําบล
หวยยาง

จํานวน 50,000 บาท

เพี่อเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป
ในเขตพื้นที่ตําบลหวยยาง เชน คาวิทยากร, คาอาหาร , คา
อาหาร วาง, น้ําดื่ม, คาป้ายไวนิล, คาเดินทางผูเขาอบรม, คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 9 ลําดับที่ 13 (สํานักงานปลัด)

โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ในเขตตําบลหวยยาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการอบรมและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ใน
เขตตําบลหวยยาง เชน คาวิทยากร, คาอาหาร , คาอาหารวาง, น้ํา
ดื่ม, คาป้ายไวนิล, คาเดินทางผูเขาอบรม, คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 67 ลําดับที่ 7 (สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลตานยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลตานยา
เสพติด เชน คาถวยรางวัล, คาตอบแทนกรรมการตัดสิน, คา
วิทยากร, คาจัดทําสนาม, คาน้ําดื่ม, คาอุปกรณกีฬาแขงขัน, คา
สนับสนุนทีมกีฬา, คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 59 ลําดับที่ 41 (สํานักงานปลัด)

โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอ
ลเยาวชน เชน คาถวยรางวัล, คาตอบแทนกรรมการตัดสิน, คา
วิทยากร, คาจัดทําสนาม, คาน้ําดื่ม, คาอุปกรณกีฬาแขงขัน, คา
สนับสนุนทีมกีฬา, คาใชจายในพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 53 ลําดับที่ 61 (สํานักงานปลัด)

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาสําหรับเยาวชนตําบล
หวยยาง จํานวน 16 หมูบาน เชน วอลเลย
บอล, ฟุตบอล, ตะกรอ, ตาขาย, อุปกรณกีฬามวย ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 59 ลําดับที่ 40 (สํานักงานปลัด)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานบุญประเพณีสําคัญทางศาสนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทาง
ราชการ ประเพณีงานพิธีตางๆ ทางศาสนา เชน เปนคา
ดอกไม, ธูป, เทียน, คาเครื่องไทยธรรม, จัดขบวนแหเพื่อเปนการ
บูชา ฯลฯ สําหรับวันมาฆาบูชา, วันวิสาขบูชา, วัน
อาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, 
วันสงกรานต ฯลฯ ในเขตตําบลหวยยาง
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ 2 หนาที่ 48 ลําดับที่ 2 (สํานักงานปลัด)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ, คาอาหาร , อาหาร
วาง, คาน้ําดื่ม, คาวิทยากร, คาป้ายโครงการ และคาจัดสถาน
ที่ ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ 4 หนาที่ 65 ลําดับที่ 75 (สํานักงานปลัด)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 706,944 บาท

งบบุคลากร รวม 622,644 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 622,644 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 311,004 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง ประจําสํานักงานองคการ
บริหาร สวนตําบลหวยยาง จํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัด) 
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชน คา
วิทยากร, คาอาหาร, คาน้ําดื่ม, คารับรอง, คาป้ายโครงการ, คา
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท.0891.4/ว 164 ลงวัน ที่ 26 มกราคม 2558
 เรื่อง การดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราช กุมารี (อพ.สธ.) 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ 1 หนาที่ 44 ลําดับที่ 20 (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  แยกเปน    
- วัสดุคงทน ไดแก จอบ, เสียม, มีด, พรา, คราด ฯลฯ    
- วัสดุสิ้นเปลือง ไดแก พันธุพืช, ปุ๋ย, ยาฆาแมลงและวัสดุ
อื่นๆ ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ (ปริ๊นเตอร) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ประจําปี 2563
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) บัญชีครุภัณฑ หนาที่ 72 ลําดับที่ 8 ขอ 2 (สํานักงานปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกปาแบบยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจา
อยูหัว รัชกาลที่ 10

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกปาแบบยั่งยืน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
 มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 เพื่อถวาย
แดพระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามิ
นทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และเนื่องในวันสําคัญ
ตางๆ เชน คาอาหาร, น้ําดื่ม, วัสดุ อุปกรณตางๆ, คาป้ายประชา
สัมพันธโครงการ, คาพันธุไม ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 4 หนาที่ 256 ลําดับที่ 1 (สํานักงานปลัด)

โครงการปลูกพืชอาหารชางสําคัญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจา
อยูหัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกพืชอาหารชาง
สําคัญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เชน คาอาหาร
วาง, น้ําดื่ม, วัสดุอุปกรณตางๆ, คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ, คาพันธุพืช ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 หนาที่ 19 ลําดับที่ 12 
(สํานักงานปลัด)
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โครงการปลูกหญาแฝกตามพระราชดําริฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกหญาแฝกตามพระราช
ดําริฯ เชน คารับรอง, คาอาหาร, คาอาหารวาง, น้ําดื่ม, วัสดุ
อุปกรณ ตางๆ, ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 1 หนาที่ 42 ลําดับที่ 5 (สํานักงานปลัด) 

โครงการฝึกอบรมการผลิตขาวใหไดผลผลิตดี ตามแนวพระราชดําริฯ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการผลิตขาวใหไดผล
ผลิตดี ตามแนวพระราชดําริฯ เชน คาวิทยากรจัดฝึกอบรม, คา
อาหาร, คาอาหารวาง, คาน้ําดื่ม, คาป้ายโครงการ, คารับรอง, คา
วัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 หนาที่ 85 ลําดับที่ 10 (สํานักงานปลัด) 

โครงการฝึกอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน เปนคาวิทยากร
จัดฝึกอบรมหรือ เขาคายอบรม, คาอาหาร, คาอาหารวาง, คาน้ํา
ดื่ม , คาป้ายโครงการ, คารับรอง, คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร
การ พัฒนาที่ 4 หนาที่ 256 ลาดับที่ 2 (สํานักงานปลัด) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,894,287 บาท

งบกลาง รวม 20,894,287 บาท
งบกลาง รวม 20,894,287 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 365,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม สําหรับพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง (กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนทุนในการจายเงินทดแทนใหแกลูกจางแทนนายจาง เมื่อ
ลูกจางประสบอันตราย หรือเจ็บปวย หรือถึงแกความตาย หรือสูญ
เสียเนื่องจากการทํางานใหนายจาง เปนกองทุนตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (กองคลัง)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,208,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตตําบลหวยยาง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5546 ลง
วันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง การรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560
จํานวน 1,817 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้
 - อายุตั้งแต 60-69 ปี จํานวน 1,100 คน คนละ 600 บาท เปน
เงิน 7,920,000 บาท
 - อายุตั้งแต 70-79 ปี จํานวน 530 คน คนละ 700 บาท เปน
เงิน 4,452,000 บาท
 - อายุตั้งแต 80-89 ปี จํานวน 170 คน คนละ 800 บาท เปน
เงิน 1,632,000 บาท
 - อายุตั้งแต 90 ปี จํานวน 17 คน คนละ 1,000 บาท  เปน
เงิน 204,000 บาท
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,104,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการในพื้นที่เขตตําบลหวย
ยาง จํานวน 425 คน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1995 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
 เรื่องการซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สําหรับโครงการเสริม
สรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
- จํานวน 415 คน คนละ    800 บาท เปนเงิน 3,984,000 บาท
- จํานวน   10 คน คนละ 1,000 บาท เปนเงิน    120,000
 บาท   
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในเขตตําบลหวยยาง ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด คนๆ ละ 500 บาท ตอเดือน 
(สํานักงานปลัด)

สํารองจาย จํานวน 1,205,617 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองกรณีเรงดวนและจําเปนจากเหตุการณไมได
คาดการณไวลวงหนา เชน วาตภัย, อัคคีภัย, อุทกภัย ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด, กองคลัง, กองชาง, กองสาธารณสุขฯ)

รายจายตามขอผูกพัน

เงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทาง
บก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและเบิก
จายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4
 ตุลาคม 2539 เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิกจายเงินคาใชจาย
ในการจัดการจราจร (กองคลัง)
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รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติระดับ
ทองถิ่น ตั้งไว 400,000 บาท เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวนไมนอยกวา 50 เปอรเซ็นต ของงบ
ประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ปีงบประมาณที่ผานมา ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบล
หรือเทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13
 กันยายน 2561 (กองสาธารณสุขฯ)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 371,670 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญแกพนักงานสวน
ตําบลหรือผูมีสิทธิ์ไดรับตามพระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และระเบียบ
มหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2536 ขอ 8 ประกอบกับกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542
 (กองคลัง)

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ จํานวน 1
 ราย เดือนละ 832 บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
ชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 16
) พ.ศ. 2558 โดยที่เปนการสมควรเพิ่มเงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญของราชการสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับการปรับปรุงเงิน
ชวยเหลือคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญของขาราชการ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 ขอ 4 (2) ผูที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับเฉพาะบํานาญให
ไดรับ ชคบ. ในอัตราเดือนละรอยละสี่ของจํานวนบํานาญที่ไดรับ
หรือมีสิทธิไดรับ (กองคลัง)
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