
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
อําเภอ ด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,321,900 บาท

งบบุคลากร รวม 10,301,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,321,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายก โดยจ่ายเป็น
- เงินเดือนนายก เดือนละ  21,120    บาท
- เงินเดือนรองนายก (2 คน) เดือนละ  11,610   บาท
 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก โดยจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. เดือนละ  1,900 บาท
- เงินค่าประจําตําแหน่งรองนายก อบต. (2 คน) เดือนละ 950 บาท
 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก โดยจ่ายเป็น
- เงินค่าตอนแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,900   บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. (2 คน) เดือนละ 950  บาท
 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ อบต.เดือนละ 7,560  บาท
 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,607,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ได้แก่
- ประธานสภาฯ เดือนละ  11,610   บาท
- รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,500  บาท
- เลขานุการสภาฯ เดือนละ  7,560  บาท
- สมาชิกสภาฯ 47 คน  เดือนละ 7,560  บาท
 

วันที่พิมพ์ : 23/11/2561  09:16:50 หน้า : 1/40



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,979,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,140,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
ประจําปี ตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณ ตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่
- นักบริหารงาน อบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)  เป็น
เงิน 437,400  บาท
- นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักงานปลัด) เป็นเงิน  317,520  บาท
- นักจัดการงานทั่วไป  เป็นเงิน 226,760  บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง)  เป็นเงิน  307,620   บาท
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นเงิน  296,760  บาท
- นิติกร    เป็นเงิน  233,760      บาท
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน  (ว่าง) เป็นเงิน 367,320  บาท   
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเงิน 237,600    บาท
- นักพัฒนาชุมชน  เป็นเงิน  266,760  บาท
- นักพัฒนาชุมชน  เป็นเงิน  249,240  บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน  199,800   บาท
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง  ได้แก่
(1) เงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  126,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
เดือนละ 7,000  บาท  และเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลัด
เดือนละ  3,500  บาท  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
(2) เงินค่าตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  84,000  บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินค่าตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตามสิทธิได้รับค่า
ตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ เดือนละ 
7,000 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งไว้ 1 อัตรา  ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้าง
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  โดยคํานวณ ตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   - คนงานประจํารถขยะ    จํานวน  3  อัตรา
   - พนักงานขับรถยนต์      จํานวน  1  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
   - คนงานทั่วไป               จํานวน  6  อัตรา  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   - คนงานประจํารถขยะ   จํานวน  3  อัตรา
   - พนักงานขับรถยนต์     จํานวน  1  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
    - คนงานทั่วไป             จํานวน  6  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,693,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 628,380 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

 (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน อบต. ตําแหน่งสายผู้
บริหาร       เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการข้า
ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือก หรือ
สอบเปลี่ยนสายงาน ฯลฯ จํานวน   30,000  บาท  
 (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอนแทนอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทราย
จ่ายนี้ ฯลฯ จํานวน 20,000  บาท 
 (3) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้าง ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมี
สิทธิ   ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จํานวน  290,000
 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลราชการ หรือในวันหยุด
ราชการ  ที่ได้รับคําสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานที่ไม่อาจทําให้เสร็จได้ในเวลา
ราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
เบิก  ตามระเบียบฯ ที่กําหนด  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 73,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา  และผู้ที่เบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 1,980,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 765,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 220,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ  จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาแรงงานใน
การจัดทําของต่าง ๆ ที่จําเป็น ค่าจ้างเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ
ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถตั้งจ่ายในหมวดรายจ่าย
นี้ ฯลฯ 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  420,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล คณะผู้
บริหารและสมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายไปฝึก
อบรม สัมมนา ฯลฯ เป็นต้น 
(3) ค่าโฆษณาเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
จัดทําป้ายโฆษณา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่บุคคลภายนอก
ดําเนินการให้  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
โรงมหรสพ ปฏิทิน หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างจัดทําวิดีโอ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ประกาศต่าง ๆ ค่าบริการพื้นที่โฮมเพจ (Website) ฯลฯ
(4) ค่ารับวารสาร จํานวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร
หนังสือพิมพ์หรือเอกสารวิชาการอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
และหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านตลอดจนวารสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชน ฯลฯ 
(5) ค่าติดตั้ง จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ เช่น ระบบ
โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย (Wireless Lan) อินเตอร์
เน็ตตําบลแบบไร้สาย (WIFI Zone) ฯลฯ 
(6) ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทที่ 3 จํานวน 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกนํ้า รถเก็บขยะ 
ประเภทที่ 3 ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล จํานวน 20,000
 บาท     เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน  ตรวจ
งาน  หรือเยี่ยมชมกิจการ หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่อง
ดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายอื่นในการรับรอง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
หมาดไทยที่ มท. 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการ
ตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                           
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ จํานวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายอื่นใน
การรับรอง
ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808/4.ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548  เรื่องการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ค่าพิธีเปิดอาคาร จํานวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด
อาคาร ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลา ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ

ค่าจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น งานรัฐพิธีโครงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์การบริหาร
ส่วน
ตําบลห้วยบง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก ราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ   ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.ห้วยบง 

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน อ่างเก็บนํ้า สระนํ้า
สาธารณะ
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ค่ามัด
จํารังวัด ค่าธรรมเนียมการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัดขอถ่าย
สําเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลักทรัพย์ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้อง
ถิ่น
อบต.ห้วยบง  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  เช่น ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน  สําหรับวิทยากร
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง  ค่าเอกสารแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าป้ายและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง  และค่าบริการไปรษณีย์ ฯลฯ

โครงการกิจกรรม 5 ส. ของ อบต.ห้วยบง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม 5 ส. ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยบง

โครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการปั่นจักยานเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพ และความสามัคคีในชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ  
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น และผู้นําชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง และผู้นําชุมชน โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก  ค่ารถ ค่าอาหาร  ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้นําชุมชุน โดยจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก  ค่ารถ  ค่าอาหาร  แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ฯลฯ 

โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจําวัน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น
ในชีวิตประจําวันเพิ่มประสิทธิภาพ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน โดยค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการ    จัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่
พัก  ค่ารถ ค่าอาหาร  ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ 

โครงการให้ความรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ ให้ความรู้การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลาง
วัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ครุภัณฑ์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายใน ให้ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทํานํ้าเย็น และทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 735,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเย็บ
กระดาษ คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ ซองครุฑ ซองขาว เทปใส ตรายาง ธงชาติ ธง
ทิว ตะแกรงวางเอกสาร นํ้าดื่ม ภาพเขียน  แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรม
ฉายาลักษณ์ แผงปิดกระดาษ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ พรม เครื่อง
คํานวณ นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูปจําลอง ฯลฯ  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ หลอดไฟ เบรกเกอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร์รี่วิทยุสื่อสาร ถ่านหรือแบตเตอร์รี่กล้องถ่ายรูป
ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาดมุ้ง ผ้าปูที่
นอน หมอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม จานช้อน ส้อม ถาดหลุม จาน
รองกระจก เงา มีด โอ่งนํ้า ถังนํ้าพลาสติก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หม้อ แก้ว
นํ้า สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน ด้าย กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถัง
แก๊ส นํ้าภายในสํานักงาน และบริการประชาชน ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแบตเตอร์รี่ ยางนอก  ยางใน  เพลาตลับลูกปืน นํ้ามัน
เบรก  นํ้ากลั่น หัวเทียน  หม้อนํ้ารถยนต์  กันชนรถยนต์ เบาะ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย พื้นปูกระบะรถยนต์ (ป้องกันสนิม) นํ้ายาขัดเงา ฯลฯ
                        

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน ถ่าน
แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่องต่าง ๆ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ สําหรับฉีดพ่นสารเคมี พ่นวัคซีน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต่าง ๆ
พันธุ์พืช  ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์
โปรแกรม หมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ หมึกต่าง ๆ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผง
เป็นตัว อักขระหรือแป็นพิมพ์เมนบอร์ดเมรโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) คัตฟีดเดอร์ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น ซีดีรอม ฮาร์ดดิสต์ ดิสเกตต์  แฟลชไดร์
ฟ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ             

ค่าสาธารณูปโภค รวม 350,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
หรืออาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ที่ใช้ในราชการตามภารกิจ หรืออํานาจหน้าที่  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาโทรศัพท์ 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นต้น ฯลฯ 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ EMS
ค่าเช่า ตู้ ปณ. ฯลฯ  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าต่ออายุการทําโอมเพจ
รายปี สําหรับที่ทําการ อบต.ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 306,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 306,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส จํานวน 27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบกระจกใส 
มีกุญแจล็อค ขนาดไม่น้อยกว่ากว่า 4 ฟุต จํานวน 6 หลัง หลังละ 4,500
 บาท 

(2) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนแบบทึบ จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ 2 บานทึบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุตจํานวน 4 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท

(3) ตู้เก็บเอกสาร 8 ลิ้นชัก 1 บานประตู จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 8 ลิ้นชัก 1 บานประตู จํานวน 1 หลัง 

(4) โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน 1 ชุด  ๆ ละ 9,000 บาท
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(1) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1 เครื่อง 
มีรายละเอียดดังนี้
ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution) 1920X1080 พิกเซล ขนาด
ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight ช่อง
ต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อภาพและเสียง มี
ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  สัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์     มีช่องการเชื่อมต่อ แบบ AV,DVD component มีช่อง
ต่อ Digital tuner (DVB-T2)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จํานวน 2 ซุ้ม ๆ ละ 100,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า  1.20 * 1.75 เมตร
- พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.75 * 1.15 เมตร
- ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
- ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60  เมตร
- ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 0.25 * 1.20 เมตร
- พานพุ่ม ไฟเบอร์กลาส เงิน – ทอง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
เงิน – ทอง ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
- ฐานรองกรอบรูป ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 0.60 1.50 เมตร
- โครงเหล็กคํ้ายันด้านหลัง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ตู้อลูมิเนียม 1 ตู้ จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้อลูมิเนียม  ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต
จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 8,500 บาท

(2) คูลเลอร์ต้มนํ้าสแตนเลสดิจิตอล จํานวน 14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์ต้มนํ้าสแตนเลสดิจิตอล
ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ลิตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 7,900 บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)   จํานวน 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ 7,900 บาทคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
  - หน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
(ราคาและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวง ICT ปี 2559) 
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานราชการประเมินผลสํารวจ
ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของประชาชนในตําบล 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,548,360 บาท
งบบุคลากร รวม 2,931,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,931,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,323,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่
- ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา  27,480 จํานวน 329,760 บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา (ว่าง) จํานวน 367,320 บาท
- นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา (ว่าง) จํานวน 367,320 บาท
- นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา (ว่าง) จํานวน 367,320 บาท
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา (ว่าง) จํานวน 367,320 บาท
- เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 18,060 จํานวน 216,720 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา (ว่าง) 25,635 จํานวน 307,620
 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500
 บาทโดยคํานวณ  ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 196,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 338,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง พร้อมปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างแก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน12 เดือน 
พนักงานตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆใหแก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน 
พนักงานตามภารกิจ
- ผู้ช่วยพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 541,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 181,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตามกฏหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จํานวน 70,000 บาท  
(2)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามได้รับมอบหมาย เช่น เงินค่ากรรมการตรวจรับ
งานจ้าง เปิดซองสอบราคา เงินรางวัล  (รางวัลนําจับ) ค่าปรับจราจร ฯลฯ 
จํานวน 50,000  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบลลูกจ้าง พนักงานจ้าง กรณีมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ปกติ หรือในวันหยุดราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิที่
เบิกได้ตามระเบียบฯ 
          

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
สิทธิที่พึงเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต.เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าลงทะเบียน ในการส่งพนักงานส่วนตําบล คณะผู้
บริหารและสมาชิกฯ หรือบุคคลที่ได้รับ  มอบหมายไปฝึก
อบรม สัมมนา เป็นต้น ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1)ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.ห้วย
บง

(2)โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน เพื่อบริการ
ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

(3)โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แลฐานข้อมูลผู้
ชําระภาษี     
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(4)โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการชําระภาษี จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และ
การชําระภาษี เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และวิธีการเกี่ยวกับการจัด
เก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ เพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ  เป็นการจ้าง ผู้รับจ้างดําเนินการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภานนอกให้ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องทํานํ้าเย็น และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด   ยางลบ คลิปเย็บ กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี  ทะเบียน
ประวัติ ซองครุฑ ซองขาว เทปใส ตรายาง ธงชาติ ธงทิว ตะแกรงวาง
เอกสาร  นํ้าดื่ม ภาพเขียน แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ  กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายซื่อ
สํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย  จราจรหรือป้ายต่างๆ พรม เครื่อง
คํานวณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธจําลอง ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่น
โปรแกรม หมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอรื หมึกต่างๆ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
ตัวอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอรืด เมมโมรี่ซิปเครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) คัตฟีดเดอร์ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรกนิกส์ เครื่อง
อ่าน และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสต์ ดิสเกตต์ แฟลซไดร์ฟ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรอืซอฟต์
แวร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ EMS ค่าเช่า
ตู้ ปณ. ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 75,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1)ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิด (แบบทึบ) จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดแบบทึบ จํานวน 4 หลัง ๆ
 ละ
5,500 บาท 

(2)ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส มีกุญแจล๊อค
 จํานวน 4 หลังๆ ละ 4,500 บาท 
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(3)ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิด (แบบทึบ) จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเบิดแบบทึบ มีกุญแจล๊อค
        จํานวน 4 หลังๆ ละ 4,500 บาท 

(4)โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 4,500 บาท
ขนาด 1.20 เมตร จํานวน 1 ตัว ๆละ4,500 บาท  

(5)ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 1 บานเปิด 8 ลิ้นชัก จํานวน 5,500 บาท
จํานวน 1 หลัง ๆละ 5,500 บาท 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inljet) จํานวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายใน  
เครื่องเดียวกัน  
- ใช้เทคโนโลยี่แบบพ่นหมึก (Inkjet)  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรอ 1200x4,800 dpi  
15 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
10 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา  
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่อข่าย (Network  Interface)  
แบบ 10/100  Base-T  
หรือดีกว่า  จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานผ่านเครื่อข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (ราคาและคุณลักษณะมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของกระทรวง ICT ป2ี559)  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 300 มม. พร้อมติดตั้งจํานวน 4 ชุด ๆ ละ 25,000  บาท
จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 566,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 516,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทสกา
ลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ทั่วไป) จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ   
อัคคีภัย  เช่น จัดซื้อวัสดุตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
         

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา เช่น จัดซื้อวัสดุตามโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและ   เครื่องดื่ม ฯลฯ
                                                     
          

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. โดยการฝึก
ทบทวน  อบรม การซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อป
พร. เช่น จัดซื้อวัสดุตาม  โครงการ ซื้อชุดปฏิบับติการ อปพร. ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 156,500 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์  ผ้าพันแผล สําลี ถุงมือ หน้ากาก และ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกัน อันตราย เช่น ชุดดับเพลิง ชุดหมีปฏิบับติงาน ชุดผจญเพลิง เสื้อ
กันฝน ชุดวอล์ม และวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น จัดหาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่มีกําหนดไว้ในบีญชีมาตรมาตรฐานครุภัณฑ์ 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 51,500 บาท
 (1) นํ้ายาดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเปลี่ยน
นํ้ายา    เคมี ดับเพลิง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อบต. 
(2) สายส่งนํ้า จํานวน 9,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าชนิดสี
แดง 
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อหัว-ท้าย จํานวน 1 เส้น 
(3) สายส่งนํ้า จํานวน 17,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าชนิดสี
แดงขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อหัว-ท้าย จํานวน 2
 เส้นๆ ละ 8,500 บาท 

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของ อปพร. เช่น กรวย
จราจร เสื้อสะท้อนแสง แผงกั้นจราจร ไฟฉาย ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

ค่ากระจกโค้งมุมถนน ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวื้อกระจกโค้งมุมถนน ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด  24 
นิ้ว ความกว้างของเลนส์สะท้อนได้ 130 องศา มีควาทนทาน ตีไม่
แตก ด้านกลังกระจกสามารถกันนํ้าได้ พร้อมเสาสูง 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 นิ้ว  (ฝังดิน) จํานวน10 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,849,740 บาท

งบบุคลากร รวม 1,023,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,023,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 957,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน ประจําปี  ตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จ่าย ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่
-  ผู้อํานวยการกองการศึกษา เป็นเงิน  282,600.- บาท
-  นักวิชาการศึกษา (ว่าง)      เป็นเงิน 367,320.- บาท
-  เจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง)    เป็นเงิน 307,620.- บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือกฎหมายกําหนด 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา อัตราเดือน
ละ 3,500.- บาท/เดือน  โดยคํานวณจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 606,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น รวมถึง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ   (เงินรางวัลประจําปี) ของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ตาม
ระเบียบและสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมาย ฯลฯ
         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 ตําแหน่ง 
ดังต่อไปนี้
-  ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
-  นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา (ว่าง)
-  เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา (ว่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานและผู้บริหาร 
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา(ว่าง)
- เจ้าพนักงานธุรการ(ว่าง)

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

(1)  ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  150,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  ค่า
บริการกําจัดปลวก  ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ  จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย  ค่า
จ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของต่าง ๆ ที่จําเป็น     ค่าจ้างเย็บเล่ม
หนังสือ ค่าปกเข้าเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร  และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายนี้ ฯลฯ
(2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และลงทะเบียน
ต่างๆ เช่น การอบรม  สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล    ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.ห้วยบง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของ อบต. รวมถึง
บํารุงรักษา   และซ่อมแซมทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด  คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทํานํ้า
เย็น และทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเย็บ
กระดาษ คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว   สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ ซองครุฑ ซองขาว เทปใส ตรายาง ธงชาติ  ธง
ทิว ตะแกรงวางเอกสาร นํ้าดื่ม ภาพเขียน  แผนที่ เครื่องดับเพลิง  พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดกระดาษ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด  แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ
 พรม เครื่องคํานวณ นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูป
จําลอง ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาดมุ้ง ผ้าปูที่
นอน หมอน   ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม จานช้อน ส้อม ถาดหลุม จาน
รองกระจก เงา มีด โอ่งนํ้า   ถังนํ้าพลาสติก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หม้อ แก้ว
นํ้า สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน   ด้าย กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถัง
แก๊ส นํ้าภายในสํานักงาน
และบริการประชาชน ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม
หมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์
สําหรับ  เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ แบบ
เลเซอร์ หมึกต่าง ๆ  แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงเป็น
ตัว อักขระหรือแป็นพิมพ์   เมนบอร์ด เมรโมรี่ชิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) คัตฟีดเดอร์ เมาส์  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น ซีดีรอม  ฮาร์ดดิสต์ ดิสเกตต์  แฟลชไดร์
ฟ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 220,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 220,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางรองเท้า 24 ช่อง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 24 ช่อง จํานวน 2 ชุด

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนแบบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4
     ฟุต  จํานวน 2 หลัง 

ตู้ยาสามัญประจําบ้านใหญ่พิเศษ ขนาด 59x15x50 ซม. จํานวน 800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ยาสามัญประจําบ้านใหญ่พิเศษ ขนาด 59x15x50
   ซม. จํานวน 1 อัน
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ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ 2 บานทึบ ขนาดไม่
น้อย  กว่า  4  ฟุต จํานวน 2 หลัง 

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ (ระดับ 1-2) จํานวน 13,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ (ระดับ 1-2) จํานวน 3 ชุด 
ราคาชุดละ 4,500 บาท 

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ (ระดับ 3-6) จํานวน 6,500 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ (ระดับ 3-6) จํานวน 1 ชุด 
พัดลมแขวนฝาผนัง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมแขวนฝาผนัง จํานวน 12 ตัว ราคาตัว
ละ 1,500 บาท
        

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องเล่น DVD จํานวน 4,500 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จํานวน 1 เครื่อง

ทีวี LED 48 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080 จํานวน 15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทีวี LED 48 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080        
จํานวน 1 เครื่อง 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ชั้นควํ่าถาดหลุม สแตนเลส 4 ชั้น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นควํ่าถาดหลุมสแตนเลส 4 ชั้น   Dimension
L1500xD450xH1500 mm. จํานวน 2 อัน

ชั้นวางของเอนกประสงค์ (สแตนเลส) 3 ชั้น จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ (สแตนเลส)
3 ชั้น จํานวน 1 ชุด

ตู้เย็น 1 ประตู ขนาดความจุ 5.2 คิว กําลังไฟ 77 วัตต์  (ประหยัดไฟเบอร์ 
5)

จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น 1 ประตู ขนาดความจุ 5.2 คิว 
กําลังไฟ  77  วัตต์  (ประหยัดไฟเบอร์ 5) จํานวน 1 เครื่อง

โต๊ะรับประทานอาหาร (สําหรับเด็ก) จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร (สําหรับเด็ก) โต๊ะ
ขนาด 120x60x50 ซม. เก้าอี้ขนาด 120x30x30 ซม. จํานวน 10 ชุด

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,242,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,387,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,387,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 635,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ตั้งไว้ 3 อัตรา ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 631,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   โดยคํานวณตั้งจ่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  3  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกอง
การศึกษาโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  3  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
-  ผู้ดูแลเด็ก จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 4,459,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,078 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,078 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นกรณีพิเศษ หรือเงิน
รางวัล      ประจําปี แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง อบต.ห้วยบง เงิน
ตอบแทนประชาคม ตรวจรับงานจ้าง เปิดซองสอบราคา จ้างนักเรียน, นัก
ศึกษาปิดภาคเรียน,เบี้ยเลี้ยง  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.ห้วยบง ของผู้นําชุมชน,  บุคคลหรือคณะบุคคลอื่นใดที่ได้
ปฏิบัติ         ตนเป็นประโยชน์แก่ อบต. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ คณะ
กรรมการ ผู้ช่วยเหลือ  ในการเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนตามที่
กฎหมายกําหนด ฯลฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,879,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ดูแลเด็ก)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง จํานวน 9 คน
ในอัตราคนละ 3,000.-บาท/ปี  

โครงการแข่งขันเพิ่มศักยภาพทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย์

โครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย์ 

โครงการพาน้องท่องโลก จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพาน้องท่องโลก (ทัศนศึกษานอกสถาน
ที่)เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา ทักษะ ด้านร่างกาย สังคม และสติปัญญา ทั้ง 9
 ศูนย์
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ 2560  เช่น การจัดงานนิทรรศการ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อ
ของรางวัลต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา จํานวน 1,482,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา  จํานวน 9
 ศูนย์ จํานวน 245 วัน จํานวน 20 บาท/วัน/คน จํานวนเด็ก 270 คน  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,323,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตตําบลห้วยบง  เป็นเงิน 159,000 บาท

โครงการสืบสานงานประเพณีและวันสําคัญต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงานประเพณีและวันสําคัญ
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย์ 

ค่าวัสดุ รวม 2,510,222 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,510,222 บาท

(1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 ศูนย์ จํานวน 260
 วัน  จํานวนเด็ก 270 คนๆละ 7.37.-บาท/คน/วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน 517,374 บาท
(2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่
ตําบลห้วยบง  จํานวน 260 วัน จํานวนเด็กนักเรียน  1,040 คนๆละ 7.37
.-บาท/คน/วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,992,848 บาท

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลห้วยบง 

งบเงินอุดหนุน รวม 5,096,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,096,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,096,000 บาท

 (1) อุดหนุนอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลห้วยบง เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน จํานวน 9 โรงเรียนในเขตตําบลห้วย
บง จํานวนเด็กนักเรียน  1,040 คนๆละ 20.- บาท/คน/วัน จํานวน 245
 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,096,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,375,860 บาท

งบบุคลากร รวม 831,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 831,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 789,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่
- นักบริหารงานสาธารณสุข              เป็นเงิน  422,640  บาท
- นักวิชาการสาธารณสุข     (ว่าง)      เป็นเงิน  367,320  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งนักบริหาร
สาธารณสุข เดือนละ 3,500  บาท  โดยคํานวณจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,192,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  ตามระเบียบ
และสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย ฯลฯ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้างประจํา  กรณีที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ
หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
เบิกตามระเบียบฯ ที่กําหนด  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้ที่เบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่กําหนด  
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ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 490,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 430,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่า
บริการกําจัดปลวกค่าจ้างเหมาเก็บขยะ  จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ค่า
จ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของต่าง ๆ ที่จําเป็น ค่าจ้างเย็บเล่ม
หนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถตั้ง
จ่ายในหมวดรายจ่ายนี้ ฯลฯ
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล คณะผู้
บริหาร และสมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายไปฝึก
อบรม สัมมนา ฯลฯ เป็นต้น 
(3) ค่าโฆษณาเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่บุคคลภายนอกดําเนินการให้  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพ ปฏิทิน หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างจัดทํา
วิดีโอ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศต่าง ๆ ค่าบริการพื้นที่โฮมเพจ
 (Website) ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก 
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.ห้วยบง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ ครุภัณฑ์ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถ
บรรทุกขยะ รถยนต์ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS และทรัพย์สินอื่นๆ  เป็น
ต้น ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเย็บ
กระดาษ คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการซองครุฑ ซองขาว เทปใส 
ตรายาง ตะแกรง วางเอกสาร กระดาษไวท์บอร์ด เครื่องคํานวณ
เลข นาฬิกา
ตั้งโต๊ะ ฯลฯ  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังขยะจํานวน  200 ใบๆละ 650 บาทขนาด 200
ลิตร ชนิดถังพลาสติกรีไซเคิล (ดัดแปลงมาจากถังที่บรรจุสารเคมี) ทรง
กลมไม่มีฝาปิด เจาะหูร้อยเชือก+สายยาง  พ่นตราสัญญลักษณ์  องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยบง (อบต.ห้วยบง) หรือตามแบบที่   อบต.ห้วย
บง กําหนดฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  เพลาตลับลูกปืน 
หัวเทียน ,น๊อต สกูร นํ้ากลั่น และอะไหล่รถยนต์ สําหรับรถบรรทุก
ขยะ ฯลฯ                
    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล , นํ้ามันก๊าด  นํ้ามัน
เบนซิน ถ่าน , แก๊สหุ้งต้ม นํ้ามันจารบี, นํ้ามันเครื่อง,นํ้ามัน
เบรก,นํ้ามัน     ไฮโดรริกและนํ้ามันหล่อลื่นต่างๆ ฯลฯ สําหรับรถบรรทุก
ขยะ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผ้าพันแผล สําลี ถุงมือ
หน้ากาก วัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบทางวิทยาศาสตร์  หรือการแพทย์
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอบ เสียม พลั่ว  บุ้งกี๋ เข่งพลาสติก มีดตัดกิ่งไม้ 
เลื่อยตัดไม้ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับพนักงานจ้างประจํารถ
ขยะ 
เช่น ผ้ากันเปื้อน ร้องเท้าบรู๊ท  ถุงมือ,  หมวก  หน้ากากอนามัย
เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม 
หมึกแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงเป็นตัว (Hub)
คัตฟีดเดอร์เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่น ซีดีรอม ฮาร์ดดิสต์ ดิสเกตต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ

งบลงทุน รวม 351,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 351,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนแบบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
ฟุต จํานวน 2 หลัง ๆ 4,500  บาท  
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(2) โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 7 ลิ้นชัก ขนาดไม่
น้อย           กว่า 1.80 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ผู้บริหารจํานวน  1 ชุด 

ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องออกกําลังกาย จํานวน 291,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 3 ชุดๆละ 97,000
 บาท   
ประกอบดังต่อไปนี้ 
1. เครื่องวิ่งล้อถ่วง ขนาดโดยประมาณ 50x120x150 ซม.
( กว้าง xยาว x สูง ) 
2. เครื่องบริหารเอว  สะโพก ขนาดโดยประมาณ80x80x100
 ซม.               ( กว้างxยาวx สูง ) 
3.เครื่องโยกแขน ขา สะโพก ขนาดโดยประมาณ60x130x130 ซม.       
( กว้างxยาวx สูง ) 
4.เครื่องซิทอัพ ขนาดโดยประมาณ70x126x 60 ซม. ( กว้างxยาวx สูง ) 

5.จักรยานผีเสื้อ บริหารหน้าอก ขนาดโดยประมาณ60x130x 150 ซม. 
( กว้างxยาวx สูง ) 
6.เครื่องบริหารขา น่อง ข้อเข่า แบบสปริง ขนาดโดย
ประมาณ               60x100x 90ซม. ( กว้างxยาวx สูง ) 
7.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข้างลําตัว ขนาดโดยประมาณ50x80x 100
 ซม.  
( กว้างxยาวx สูง ) 
8. กระสอบทรายพร้อมขาตั้ง เหล็กเสา 1.5 นิ้ว 150x200 ซม.  
( กว้างxยาวx สูง ) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน*   
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000
 บาท
ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน หลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid state Disk ขนาดความจะไม่
น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
(ราคาและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวง ICT ปี 2559)
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(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสํานักงาน จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท   ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
   -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย  -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixelและมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
  -มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย               
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T   หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง                                            
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth 
(ราคาและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวง ICT ปี 2559)
 

(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ( inkjet ) 
จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer, Copier, Scanner 
และ FaX  ภายในเครื่องเดียวกัน 
  - ใช้เทคโนโลยี่แบบพ่นหมก ( inkjet  
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า4,800x1,200dpi 
หรือ 1,200x4,800dpi  15 ภาพต่อหน้าที ( ipm ) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า15 หน้าต่อหน้าที ( ppm ) 
หรือ10  ภาพต่อหน้าที  ( ipm ) 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4  ( ขาวดํา - สี  ) ได้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (  Auto Document Feed ) 
  - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
  - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  - มีช่องเชี่อมต่อระบบเครือข่าย  ( Network  interface ) 
แบบ 10/100    
Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย ( Wi –Fi  ) ได้ 
  - สามารถใช้ได้กับ  A 4,  Letter, Legal, และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น ( ราคาและคุณลักษณะมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของกระทรวง ICT ปี 2559 )  
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งานโรงพยาบาล รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดซื้อวัค
ซืนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบ
แทน อ.พ.ป.ม. ค่าป้ายโครงการ เอกสาร แผ่นพับ ในการประชา
สัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด
ออก เช่น จัดซื้อวัสดุสารเคมี หรืออุปกรณ์สําหรับป้องกันโรคติดต่อโรค
ทรายอะเบท  นํ้ายาสเปรย์ฉีดยุงสําหรับใช้ใส่ภาชนะบรรจุนํ้า ในการกําจัด
ลูกนํ้า
ยุงลาย พร้อมอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ รวมถึงค่านํ้ามัน
เชื้อเพลิงต่างๆ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมี 
พ่นหมอกควัน ฯลฯ 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อจัดทําแผนชุมชนด้าน ( สุขภาพ ) จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อจัดทํา
แผนชุมชนด้าน ( สุขภาพ ) ของ อสม. ผู้นําชุมชน  เช่น ค่าพาหนะ ค่า
วิทยากร   ค่าอาหารค่าที่พัก ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 604,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 604,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 604,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนในเขตตําบลห้วยบง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ  ค่าสถานที่ และค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการจัด
งานโครงการ ฯลฯ 

โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ  ค่าสถานที่ และค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการจัด
งานโครงการ ฯลฯ    

โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS จํานวน 524,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 540,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัย  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ยากไร้  ผู้พิการ 
หรือผู้ยากจน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 4283  ลงวันที่ 29  กรกฎาคม  2559  
เรื่องการดําเนินงาน “โครงการประชารัฐร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี”

โครงการศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงวัย จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการศึกษาสัมมนา
ดูงานกลุ่มผู้สูงวัย  ส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มผู้สูงวัย โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่ารถ  ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตําบลห้วยบง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,304,260 บาท

งบบุคลากร รวม 2,132,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,132,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,512,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี
ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12
เดือน ได้แก่
-  ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา  (ว่าง) เป็นเงิน 407,220 บาท 
-  นายช่างโยธา ชํานาญ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  307,920 บาท 
-  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 181,680 บาท  
-  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน (ว่าง) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 307,620
 บาท 
-  เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน  307,620 บาท  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆใหแก่
พนักงาน  ส่วนตําบล  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือกฏหมายกําหนด 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง เดือน
ละ 3,500 บาท โดยคํานวณ  ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 491,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง พร้อมปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างแก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน   
พนักงานตามภารกิจ
 - ช่างไม้ จํานวน 1 อัตรา   
 - ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา   
 พนักงานจ้างทั่วไป
 - คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆใหแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือกฏหมายกําหนด 

งบดําเนินงาน รวม 1,141,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ตามระเบียบและสิทธิพึง
ได้ ฯลฯ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบล   ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กรณีมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตา
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
สิทธิที่พึง เบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต.เช่น ค่า
ธรรมเนียมศาล  ค่าลงทะเบียน ในการส่งพนักงานส่วนตําบล คณะผู้
บริหารและสมาชิกฯ หรือบุคคลที่ได้รับ  มอบหมายไปฝึก
อบรม สัมมนา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสํานักงานเป็นต้น ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ   ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต
.ห้วยบง 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ เพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ  เป็นการจ้าง ผู้รับจ้างดําเนินการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภานนอกให้ดําเนินการซ่อมแซม  ทรัพย์สินของ อบต. เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  ถนนหนทาง อาคาร
ต่าง ๆ และทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น 

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเย็บ กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี  ทะเบียน
ประวัติ ซองครุฑ ซองขาว เทปใส ตรายาง ธงชาติ  ธงทิว ตะแกรงวาง
เอกสาร นํ้าดื่ม ภาพเขียน แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ  กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายซื่อ
สํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย  จราจรหรือป้ายต่างๆ พรม เครื่อง
คํานวณ ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าในกิจการ
ของ อบต. เช่น โคมไฟถนน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊คไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรคเกอร์ บัลลาร์ต สตาร์ท
เตอร์ ขาหลอดไฟฟ้าชนิดหลอดฟลูออเรสเซตท์  แบตเตอรี่วิทยุสื่อ
สาร ถ่านหรือแบตเตอรี่กล้องถ่ยรูป ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสํานักงานภายใน อบต. เช่นงานไม้
ต่าง ๆ นํ้ามันทาสี ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว อิฐหรือ
ซีเมนต์บล๊อค
 กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน  คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย เหล็กเส้น ท่อ
และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่น
โปรแกรม หมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอรื หมึกต่างๆ แผ่นกรองแสง    กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผง
แป้นตัวอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอรืด เมมโมรี่ซิป    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) คัตฟีดเดอร์ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรกนิกส์ เครื่อง
อ่าน และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เช่น ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสต์ ดิสเกตต์ แฟลซไดร์ฟ โปรแกรม  คอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 130,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส มีกุญแจล๊อค 
จํานวน  4 หลังๆ ละ 4,500 บาท
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ครุภัณฑ์การเกษตร
ปั๊มสูบนํ้าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้นํ้า ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 18,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มสูบนํ้าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้นํ้า ขนาด 1.5 แรงม้า
จํานวน  1 เครื่อง ไฟฟ้าขนาด 200 V

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  
  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1
 หน่วย  
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics  
  Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี   
  ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB  
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive)  ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาด
ความจําไม่น้อยกว่า 2  TB  จํานวน   1 หน่วย  
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน   
  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
  - มีจอภาพแบบ LCDหรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
(ราคาและคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวง ICT xu 2559)  
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดําสําหรับ
กระดาษ A3 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้า
ต่อ นาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี
ถาด       ใส่กระดาษได้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network
ราคาเครื่องละ 12,000 บาท  ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน  
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้  
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  

งบเงินอุดหนุน รวม 900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 900,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 900,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสขาอําเภอด่านขุนทด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวกับ ไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบล เช่น การขยายเขตไฟฟ้าแรง
ตํ่าสาธารณะ การติดตั้งโคมไฟฟ้า  แสงสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบล
ห้วยบง ฯลฯ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,585,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,585,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,585,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีล คุ้มหนองปรือ-หน้าวัดห้วยบง จํานวน 1,487,000 บาท
บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ 20 ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา   
รายละเอียดดังนี้  
- ดําเนินการปรับเกลี่ยตกแต่งและบดอัดคันทางเดิม ให้ได้ความกว้าง 6
 เมตร ความยาว 1,040 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการปรับเกลี่ย
ตกแต่งและบดอัดทางเดิม ไม่น้อยกว่า 6,252 ตารางเมตร,งานลงหินคลุก
บดอัดแน่นชั้นพื้นทาง ให้ได้ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,042
 เมตร หนา 0.15 เมตร  คิดเป็นปริมาณหินคลุกชั้นพื้นทางบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 781.50 ลูกบาศก์เมตร (ลูกบาศก์แน่น),งานลาดยางพาร์มโคท
(Prim Coat) รวมไหล่ทาง กว้าง 5 เมตร ความยาว 1,042 เมตร   หรือ
คิดเป็นพื้นที่ลาดยางพาร์มโคท(Prim Coat) รวมไหล่ทาง ไม่น้อย
กว่า 5,210 ตารางเมตร,งานผิวทางลาดยางชนิดเคฟซีล (Cape Seal) 
รวมไหล่ทาง กว้าง 5 เมตร ความยาว 1,042 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาด
ยางเคฟซีล(Cape Seal) รวมไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 5,210 ตาราง
เมตร,งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง ใช้สีเทอร์โม
พลาสติก (Termo Plasstic) ชนิดสีขาว-เหลือง  คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 239.66 ตารางเมตร ,งานติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย  
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีล สายศาลตาปู่บ้าน-ถนนกังหันลม จํานวน 1,373,000 บาท
บ้านซับพลู หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา    โดยแบ่งออกเป็นสองช่วง มีรายละเอียดโครงการดังนี้  
           ช่วงที่  1 ดําเนินการปรับเกลี่ยตกแต่งและบดอัดคันทางเดิมให้ได้
ความกว้าง 6 เมตร  ความยาว 300 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการ
ปรับเกลี่ยตกแต่งและบดอัดคันทางเดิมไม่น้อยกว่า 1,800 ตาราง
เมตร งานชั้นรองพื้นทางดินถมบดอัดแน่น ให้ได้ความกว้าง 6
 เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.30 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมชั้นรองพื้นทางบดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 540 ลูกบาศก์เมตร (ลูกบาศก์เมตรแน่น) ,งานลงหินคลุกบดอัดแน่น
ชั้นพื้นทาง ให้ได้ความกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร    หนา 0.15
 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกชั้นพื้นทางบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 225
 ลูกบาศก์เมตร    (ลูกบาศก์เมตรแน่น) ,งานลาดยางพาร์มโคท
(Prim Coat) รวมไหล่ทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร  หรือคิดเป็น
พื้นที่ลาดยางพาร์มโคท(Prim Coat) รวมไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 1,500
 ตารางเมตร            
งานผิวทางลาดยางชนิดเคฟซีล (Cape Seal) รวมไหล่ทาง กว้าง 5
 เมตร ความยาว 300 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางเคฟซีล
 (Cape Seal) รวมไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร,  งานวาง
ท่อลอดระบายนํ้า ใช้ท่อชนิดท่อ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด 1-
 ? 0.80 x 1.00 เมตร  x 9 ท่อน รวมใช้ท่อ คสล.จํานวน 9 ท่อน และงาน
ก่อสร้างกําแพงปากท่อ     หัว-ท้าย  ขนาด 1- ? 0.80 จํานวน 1 จุด  
            ช่วงที่  2 ดําเนินการปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม ให้ได้ความ
กว้าง 6 เมตร  ความยาว 510 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดําเนินการปรับ
เกลี่ยตกแต่งและบดอัดคันทางเดิมไม่น้อยกว่า  3,060 ตารางเมตร งาน
ชั้นรองพื้นทางดินถมบดอัดแน่น ให้ได้ความกว้าง 6 เมตร ยาว 510
 เมตร  หนา 0.80 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมชั้นรองพื้นทางบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 2,448 ลูกบาศก์เมตร  (ลูกบาศก์เมตรแน่น) ,งานลงหินคลุก
บดอัดแน่นชั้นพื้นทาง ให้ได้ความกว้าง 5 เมตร ยาว 510
 เมตร  หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกชั้นพื้นทางบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 382.50 ลูกบาศก์เมตร (ลูกบาศก์เมตรแน่น) ,งานลาดยางพา
ร์มโคท(Prim Coat) รวมไหล่ทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ลาดยางพาร์มโคท(Prim Coat) รวมไหล่ทาง ไม่น้อย
กว่า 2,550 ตารางเมตร   งานผิวทางลาดยางชนิดเคฟซีล (Cape Seal) 
รวมไหล่ทาง กว้าง 5 เมตร ความยาว 510 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง
เคฟซีล (Cape Seal) รวมไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร, งาน
วางท่อลอดระบายนํ้า ใช้ท่อชนิดท่อ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด 2-
 ? 0.80 x 1.00 เมตร    x 8 ท่อน รวมใช้ท่อ คสล.จํานวน 8 ท่อน และ
งานก่อสร้างกําแพงปากท่อ หัว-ท้าย  
ขนาด 2-?  0.80 จํานวน 1 จุด และงานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง ใช้สี
เทอร์โมพลาสติก (Termo Plasstic) ชนิดสีขาว-เหลือง  คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 239.66 ตารางเมตร ,งานติดป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วย
บง กําหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 25)  
 

วันที่พิมพ์ : 23/11/2561  09:16:50 หน้า : 33/40



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยคุ้มซับแห้ง-วัดป่าคุ้มซับแห้ง จํานวน 301,000 บาท
          บ้านซับยาง หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา  
          มีรายละเอียดโครงการดังนี้  
          เกรดเกลี่ยตกแต่งและบดอัดขึ้นรูปคันทางเดิม ให้ได้ความ
กว้าง 5.00 เมตร  ควายาว 430 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เกรดเกลี่ยตกแต่ง
และบดอัดคันขึ้นรูปทางเดิมไม่น้อยกว่า  2,150 ตารางเมตร งานขั้นรอง
พื้นทางดินถมบดอัด แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรก กว้าง 5.00
 เมตร  หนา 0.50 เมตร ยาว 250 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5
 เมตร หนา 1.50 เมตร ยาว 180 เมตร  หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมบดอัด
แน่นไม่น้อยกว่า 1,975 ลูกบาศก์เมตร งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.05
 เมตร กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 430 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหิน
คลุก  บดอัดชั้นพื้นทางไม่น้อยกว่า 86 ลูกบาศก์เมตร งานวางท่อระบาย
นํ้า คสล. ใช้ท่อ อัดแรง  มอก.ชั้น 3 ขนาด 2 -? 0.80 x 9 ท่อน จํานวน 1
 จุด และขนาด 2- ? 0.80 x 7 ท่อน จํานวน 1 จุด และ
ขนาด 1-? 0.80 x 7 ท่อน จํานวน 1 จุด รวมใช้ท่อจํานวน 46
 ท่อน  พร้อมงานก่อสร้างกําแพงปากท่อระบายนํ้า คสล
. (หัว-ท้าย) ขนาด 2-?  0.80 เมตร จํานวน 1 จุด พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วย
บง กําหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 47)  

โครงการก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณอาคารสํานักงาน อบต.แห่งใหม่ จํานวน 1,424,000 บาท
และงานก่อสร้างรางระบายนํ้า/ท่อระบายนํ้า และบ่อพัก บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ หมู่ 15  ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา มี
รายละเอียดโครงการดังนี้ 
- งานก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอาคารสํานักงานแห่งใหม่ โดยแบ่งพื้นที่
ออกเป็นสองส่วน    มีรายละเอียดดังนี้ 
          พื้นที่ 1 เทคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ความหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 749.98 ตารางเมตร ,งานดินถมปรับ
ระดับ หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นดินถม  ปรับระดับไม่น้อยกว่า 75
 ลูกบาศก์เมตร ,งานเททรายรองพื้นปรับระดับ หนา 5 เซนติเมตร หรือคิด
เป็นปริมาตรทรายปรับระดับไม่น้อยกว่า 37.50 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ 2 เท
คอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ความหนา 0.10 เมตร มีพื้นที่  มีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 2,625.94 ตารางเมตร ,งานเททรายรองพื้นปรับ
ระดับ หนา 5 เซนติเมตร  หรือคิดเป็นปริมาตรทรายปรับระดับไม่น้อย
กว่า 131.30 ลูกบาศก์เมตร  
-  งานวางท่อลอดระบายนํ้า ใช้ท่อ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด1-
 ? 0.40 x 1.00 เมตร  รวมจํานวน 101 ท่อ พร้อมยาแนวรอยต่อ
ท่อ(ราคารวมทรายปรับระดับ หนา 5 เซนติเมตร) 
- งานก่อสร้างบ่อพักนํ้า คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  จํานวน 6 บ่อพัก โดยความลึกบ่อพักนํ้าต้องปรับความลึด
ตามหน้างาน 
- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ห้วยบงกําหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562
 หน้า 157) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,040,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 930,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 
เช่น  ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดยามยุทธศาสตร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร5์ รั้วป้องกัน  เป็นโครงการบูรณาการร่วมระหว่างองค์การ
บริหารส่วนรตําบลห้วยบง และสถานีตํารวจภูธรหินดาด เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น การจัดทําโครงการ/กิจกรรมการ
รณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด  การบําบัดผู้เสพการตรวจคัดกรองผู้เสพ
การจัดซื้อชุดสารตรวจยาเสพติด  การจัดอบรม/เข้าค่ายยาเสพติด
การฝึกอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดตั้งด่านตรวจร่วมกับสถานีตํารวจและโรงพยาบาล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งด่านตรวจร่วมกับสถานีตํารวจ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเช่น ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ 
สารตรวจยาเสพติดในปัสสาวะ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ 

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน เช่น ค่าวัสดุโครงการ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายไดให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทํา จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทําเป็นการสร้างอาชีพให้กับ
ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุโครงการ  ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ
ตําบลห้วยบง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
และครอบครัวเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีในตําบลห้วยบง เป็นการรณรงค์
และยุติความรุนแรงในครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
โครงการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี แม่บ้าน ตําบลห้วยบง จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม เป็นการสร้าง
โอกาส
ให้กลุ่มสตรีได้เรียนรู้และนําความรู้ไปพัฒนาอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็ง
ของกลุ่มในการบริหารงานและแก้ไขปัญหา โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร     ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึก
อบรม ฯลฯ 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตําบลห้วยบง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดุงาน เป็นการแลก
เปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพสินค้าของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตําบลห้วย
บง  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่ารถ ค่า
อาหารแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ 

โครงการอบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตําบลห้วยบง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมหมู่บ้าน เศรษบกิจ
พอ เพียงตําบลห้วยบงเช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี้
     (1) เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพโครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุ่มอาชีพ โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ 
รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน ฯลฯ
     (2) เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพทํานํ้ายาเอนกประสงค์บ้านป่ารังงาม 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุ่มอาชีพโครงการทํานํ้ายา 
เอนกประสงค์บ้านป่ารังงาม รายละเอียดตามโครงการ
ที่ขอรับการอุดหนุน ฯลฯ
     (3) เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพทําดอกไม้จันทน์และจักสานไม้ไผ่  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุ่มอาชีพโครงการดอกไม้จันทน์และจักสาน
ไม้ไผ่ รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการอุดหนุน ฯลฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ห้วยบง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ห้วยบงเกมส์
ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในเขตพื้นที่ตําบลห้วยบง 

โครงการเข้าค่ายเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายเยาวชน เพื่อให้เยาวชนในเขต
ตําบลห้วยบงได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างปกติสุข 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล 
ตะกร้อลูกเปตอง นกหวีด ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา เสาพร้อม
ตาข่าย ฯลฯ 
สําหรับใช้ในการฝึกซ้อม และเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้
กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตตําบลห้วยบง 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 720,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
     (5.1) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ
     (5.2) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหามหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ฯลฯ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 42,880.-บาท  และ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 177,120.-บาท

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีลอย
กระทง ฯลฯ 

โครงการห้วยบงร่วมใจหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห้วยบงร่วมใจหล่อเทียนพรรษา
และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เช่น การจัดหล่อเทียน
การถวายเทียน ฯลฯ 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและเด็ก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
และเด็ก เพื่อให้เยาวชนและในตําบลห้วยบงมีความประพฤติที่ดีงาม มี
คุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,340,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,124,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,124,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,082,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พร้อมปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  
3  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- นักบริหารงานการเกษตร (ว่าง)   เป็นเงิน  407,220  บาท
- นักวิชการเกษตร (ว่าง)               เป็นเงิน  367,320  บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง)            เป็นเงิน  307620  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
อัตราเดือนละ 3,500 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 196,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
เบิกตามระเบียบฯ ที่กําหนด  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา  และผู้ที่เบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ที่กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ของพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ 

โครงการอบรมศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้นําชุมชน จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้
นําชุมชนในพื้นที่ตําบลห้วยบง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต่าง ๆ พันธุ์
พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการกิจกรรมของศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลห้วยบง  

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าชุมชนในพื้นที่ตําบลห้วย
บง เช่น
ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร
ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ค่าวัสดุโครงการ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
                      

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,151,240 บาท

งบกลาง รวม 13,151,240 บาท
งบกลาง รวม 13,151,240 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 151,000 บาท

เพื่อสมทบเข้ากองทุนสํานักงานประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต. 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,319,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุภายในตําบลห้วยบง
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,896,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้กับผู้พิการภายในตําบลห้วยบง  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ภายในตําบลห้วยบง 

สํารองจ่าย จํานวน 1,253,240 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีจําเป็นฉุกเฉินที่เกิดจากสาธารณภัย หรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรือแก้ไขปัญหา
ความจําเป็นเร่งด่วนแกประชาชนในตําบล ฯลฯ
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 172,000 บาท
  (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ห้วยบง  (สปสช.) 
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต. ห้วยบง ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2549 เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดําเนินการส่วนตําบลดําเนินการท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสุขภาพของหน่วยบริการฯ 
  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 300,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ในอัตราร้อยละ 1 จากยอดประมาณการรายรับ (ไม่รวมเงินรายได้
จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) 
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