
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
อําเภอ เมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 50,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,641,410 บาท
งบบุคลากร รวม 6,182,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,318,400 บาท
-  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล        134,640 บาท
-  ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   110,160
  บาท
-  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล       2,073,600
  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,179,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,393,940 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ  และเงินเพิมอืนๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้า
ราชการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 478,560 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง    จํานวน   4   อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิม
อืนๆ  ของพนักงานจ้าง   
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งบดําเนินงาน รวม 3,315,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 333,450 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 213,450 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย    เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ค่าใช้สอย รวม 2,170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท
ประกอบด้วย 
-ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินทังปวงซึงอยู่
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง   96,000  บาท
- ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสถานทีราชการทีอยู่ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยบง  84,000   บาท
- ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีมี
ความจําเป็น รวมทังค่าจ้างทําของ ฯลฯ   420,000  บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท
-  ค่ารับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    20,000  บาท
-  ค่าเลียงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิน   15,000  บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 700,000 บาท
โครงการคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช จํานวน 10,000 บาท
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 20,000 บาท

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหา จํานวน 10,000 บาท
โครงการอบต.เคลือนที จํานวน 20,000 บาท
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
โครงการอบรมปกป้องสถาบันหลักของชาติ จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น  เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง
พิมพ์ เป็นต้น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  เป็นต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าจัดซือแบตเตอร์รี , ยาง
นอก ,ยางใน ,นํามันเบรก ,นํากลัน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน,นํามัน
ดีเซล,แก๊สหุงต้ม,นํามันเครือง  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     เช่น     กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม  เมน
บอร์ด  เมาส์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 402,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารทีทําการฯ   และอาคารสถานทีใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบ Internet
งบลงทุน รวม 48,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กขนาด  2  บาน(มอก.)   จํานวน  4  ตู้  ราคาตู้
ละ 5,500.-   บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3  ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม    จํานวน  1  ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) ขนาด 15  ลินชัก
2) ขนาดไม่น้อยกว่า 37 x 45 x 131  เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)   จํานวน   1  เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า 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 Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB  จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) จํานวน 6,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
 ช่อง แบบที 1  จํานวน  1  เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง 

งบเงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
-อุดหนุน เทศบาลตําบลโคกสูง   จํานวนเงิน   25,000  บาท  ตาม
โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ จัดจ้าง ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน และศูนย์ประสานงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน อําเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2561

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
- อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรลาดใหญ่   จํานวนเงิน  20,000  บาท  ตาม
โครงการฝึกอบรมชุมชนอาสาประชาร่มเย็น
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 50,000 บาท
-อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหินกอง  หมู่ 6  จํานวน
เงิน  50,000  บาท  ตามโครงการเยาวชนรักษ์สวนป่าพัฒนาบ้านเกิด   

งานบริหารงานคลัง รวม 2,447,330 บาท
งบบุคลากร รวม 1,715,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,715,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,188,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  4  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งของข้าราชการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 431,640 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง    จํานวน   3   อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิม
อืนๆ  ของพนักงานจ้าง   

งบดําเนินงาน รวม 715,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 129,410 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 68,410 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย    เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  
ค่าใช้สอย รวม 353,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 83,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิก ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทํา
ของ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 223,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น  เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง
พิมพ์ เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  เป็นต้น
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด อุปกรณ์
อืนๆ  เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าจัดซือแบตเตอร์รี , ยาง
นอก ,ยางใน ,นํามันเบรก ,นํากลัน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน,นํามัน
ดีเซล,แก๊สหุงต้ม,นํามันเครือง  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     เช่น     กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม  เมน
บอร์ด  เมาส์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

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

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์   ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร   
งบลงทุน รวม 16,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก จํานวน 13,400 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กขนาด  2  บาน(มอก.)   จํานวน  1
  ตู้  ราคา  5,500.- บาทโดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3  ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กขนาด  4  ลินชัก (มอก.)  จํานวน 1
  ตู้  ราคา 7,900.- บาท  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) มีหูลินชัก
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จอภาพแบบ LCD หรือ LED จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว   จํานวน  1  เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการศูนย์บริการประชาชนเพือป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในช่วง
เทศกาล

จํานวน 70,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,432,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,573,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,573,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,028,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  4  อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการให้แก่พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 443,160 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง    จํานวน   3   อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิม
อืนๆ  ของพนักงานจ้าง   

งบดําเนินงาน รวม 2,179,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,140 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 62,140 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   
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ค่าใช้สอย รวม 920,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 168,000 บาท
ประกอบด้วย 
- ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหินและ
บริเวณรอบๆ   84,000   บาท
- ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหว้าและ
บริเวณรอบๆ   84,000   บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 จํานวน 20,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 732,600 บาท
แยกเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหว้า 310,200.-  บาท       เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวัน  ค่าเงินรายหัวนักเรียน   ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา  และ
อืนๆ ตามแผนงานของสถานศึกษา ฯลฯ   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน 422,400.-  บาท    เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวัน  ค่าเงินรายหัวนักเรียน   ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา  และ
อืนๆ ตามแผนงานของสถานศึกษา ฯลฯ   

ค่าวัสดุ รวม 1,184,480 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น  เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง
พิมพ์ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด อุปกรณ์
อืนๆ  เป็นต้น

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,104,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหว้าซึงอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง

งบเงินอุดหนุน รวม 1,680,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,680,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,680,000 บาท
-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน   1,680,000      บาท
เพือสําหรับจ่ายอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 189,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 189,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 189,900 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดซือหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน 54,900 บาท
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน /นักศึกษาให้มีราย
ได้ระหว่างปิดเรียน(ภาคฤดูร้อน)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบล จํานวน 35,000 บาท
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 726,770 บาท
งบบุคลากร รวม 444,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 444,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 402,660 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งของข้าราชการ
งบดําเนินงาน รวม 282,110 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,110 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 17,110 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย    เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิก ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทํา
ของ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตําบล
ห้วยบง

จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน,นํามัน
ดีเซล,แก๊สหุงต้ม,นํามันเครือง  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม  เมน
บอร์ด  เมาส์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและกู้ชีพกู้ภัยตําบลห้วยบง จํานวน 200,000 บาท
โครงการควบคุมป้องกันโรคในชุมชน   ประจําปี 2561 จํานวน 50,000 บาท
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โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตําบลห้วย
บง ประจําปี 2561

จํานวน 40,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า  2,400  ซีซี  หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า  110
  กิโลวัตต์   จํานวน  1  คัน 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี
1) เครืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
2) ประตูมีด้านหลัง ปิด-เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก
3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2  ท่อ ทีแขวนนําเกลือ
4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25   วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
6) เครืองสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครืองขยายเสียง
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
    (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
    (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ่
    (3) เครืองส่องกล่องเสียงและเครืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
    (4) เครืองวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
    (5) ชุดป้องกันกระดูคอเคลือน
    (6) ชุดเฝือกลม 
    (7) ชุดให้ออกซิเจนแบบ Pipe Line สําหรับส่งท่อก๊าซ
    (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสัน
    (9) เก้าอีเคลือนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
    (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตังเครืองปรับอากาศ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 472,040 บาท
งบบุคลากร รวม 353,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 353,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,580 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งของข้าราชการ
งบดําเนินงาน รวม 118,460 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,460 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 13,460 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย    เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิก ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทํา
ของ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม  เมน
บอร์ด  เมาส์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,717,860 บาท
งบบุคลากร รวม 1,403,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,403,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 570,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 2  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งของข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 335,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   ให้แก่ลูกจ้างประจํา   จํานวน  2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืนๆ ของลูกจ้าง
ประจํา    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 397,440 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง    จํานวน   3   อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิม
อืนๆ  ของพนักงานจ้าง   

งบดําเนินงาน รวม 820,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 55,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย    เงินประโยชน์ตอบแทนอืน
สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล   
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิก ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทํา
ของ ฯลฯ
จํานวนเงิน   50,000  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่ารถเกรด ปรับแต่งถนนลูกรัง,ถนนดิน  หมู่ที  1 -14  
จํานวนเงิน   100,000  บาท 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน จํานวน 15,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ เช่น  เครืองเขียน แบบพิมพ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง
พิมพ์ เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า  เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุในการซ่อมแซมถนนลาดยาง และถนน
คอนกรีต เช่น ยางมะตอยสําเร็จรูป   ยาง AC 60/70 ยาง CRS-2 และ
อืนๆ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าจัดซือแบตเตอร์รี , ยาง
นอก ,ยางใน ,นํามันเบรก ,นํากลัน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน,นํามัน
ดีเซล,แก๊สหุงต้ม,นํามันเครือง  เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     เช่น     กระดาษเขียน
โปสเตอร์  ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม  เมน
บอร์ด  เมาส์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 494,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 494,500 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล   บ้านยางบง หมู่ที 9 จํานวน 494,500 บาท
รายละเอียดดังนี 
-ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร  สูง 12.00
 เมตร              
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย   และติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์(ชัวคราว) จํานวน 1 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที อบต.กําหนด)   

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,617,100 บาท
งบลงทุน รวม 3,491,100 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,491,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อย  หมู่ 10 จํานวน 375,000 บาท
(สายที 1) สายจากทางเข้าบ้านน้อย ตรงข้ามหน้าบ้านนายกงทอง ใจกระ
เสริม ถนนสายกุดตุ้ม - หินกอง บ้านน้อย หมู่ 10  
รายละเอียดดังนี 
-  ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 102.00 ตาราง
เมตร    ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้าง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2.50
 ลบ.ม.)  วางท่อ คสล.มอก.ศก. 0.30 เมตร จํานวน 8 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานท่อให้เรียบร้อย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)  
(สายที 2) สายบ้านน้อย หมู่ 10  - โสกกา  ตําบลห้วยบง            
รายละเอียดดังนี 
- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  150.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 600.00 ตาราง
เมตร     พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้าง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 15.00 ลบ.ม.) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จํานวน 1
 ป้าย   และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์(ชัวคราว) จํานวน 1 ป้าย     (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)   
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงเงาะ หมู่ 4  สายซอยบัวพรม บ้านม่วง
เงาะ

จํานวน 195,400 บาท

รายละเอียดดังนี 
- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 122.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 366.00 ตารางเมตร  วาง
ท่อ คสล.มอก.ศก. 0.30 เมตร จํานวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ
ให้เรียบร้อย ลงลูกรังไหล่ทาง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 14.50 ลบ.ม
.)   พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย   และติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์(ชัวคราว) จํานวน 1 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที อบต.กําหนด)   
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยางบง หมู่ 9 สายรอบหนองขีเหล็ก จํานวน 192,500 บาท
รายละเอียดดังนี 
 - ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 111.00
  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 333.00 ตาราง
เมตร    พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 11.00 ลบ.ม
.) วางท่อ คสล.มอก.ศก. 0.30 เมตร จํานวน 5 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานท่อให้เรียบร้อย   พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย   และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์(ชัว
คราว) จํานวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)   
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโมง หมู่ 5  สายจากหน้าโรงปุ๋ยบ้าน
หนองโมงถึงหน้าบ้านนายประหยัด   ไพศาลฤทธิ

จํานวน 487,500 บาท

รายละเอียดดังนี 
-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  850.00 ตาราง
เมตร   พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างๆละ 0.50 เมตร (มีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 17.00 ลููกบาศก์เมตร)     
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย   และติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์(ชัวคราว) จํานวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที อบต.กําหนด)   
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโมง หมู่ 5 สายหน้าบ้านนางมะลิ
วรรณ สุขจําลอง ถึงหน้าบ้านนางศรีนวล พันธ์มาลี

จํานวน 65,000 บาท

รายละเอียดดังนี 
-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที อบต.กําหนด)   
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสระแบง หมู่ 8 สายซอยหน้าบ้านนาย
อุดม  ประสานเชือ

จํานวน 53,700 บาท

รายละเอียดดังนี 
-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00  เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร   พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบงใต้ หมู่ 3 สายจากนานางฉวีวรรณ์  
หวะสุวรรณ ถึงหน้าบ้านนายประสิทธิ  สากุล

จํานวน 225,000 บาท

รายละเอียดดังนี 
  -ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 141.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 424.50 ตาราง
เมตร   วางท่อ คสล.มอก.ศก. 0.30 เมตร จํานวน 5 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานท่อให้เรียบร้อย   พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย   และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์(ชัว
คราว) จํานวน 1 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)   
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ 2 สายจากหน้าบ้านนาย
แม้น  ตู่กระโทก ถึงหน้าบ้านนายชัยวัฒน์  มันคง

จํานวน 324,900 บาท

รายละเอียดดังนี 
-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 626.00 ตาราง
เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 17.00 ลบ.ม
.)    พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย   และติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์(ชัวคราว) จํานวน 1 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที อบต.กําหนด)  
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหว้า หมู่ 1 สายรอบสระวัด บ้านห้วย
หว้า

จํานวน 374,500 บาท

รายละเอียดดังนี 
-ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 181.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  716.00 ตาราง
เมตร   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ลงลูกรังด้านเดียว) มีปริมาตรลุูกรังไม่น้อย
กว่า  9.00 ลบ.ม.    พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จํานวน 1
 ป้าย   และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์(ชัวคราว) จํานวน 1 ป้าย    (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)   
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหว้าเหนือ  หมู่ 12  สายจากหน้าบ้าน
นางสนม  งอกศิลป์ ถึงหน้าบ้านนายบุญ  สากุล

จํานวน 164,600 บาท

รายละเอียดดังนี 
- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง
เมตร   วางท่อ คสล.มอก.ศก. 0.30 เมตร จํานวน 5 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานท่อให้เรียบร้อย   พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย   และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์(ชัว
คราว) จํานวน 1 ป้าย    (รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)   
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. บ้านหนองไม้งาม หมู่ 11 สายจากหน้า
บ้านนางฉวีวรรณ รักษ์หินลาด ถึงสวนนายสุรัส ไกรใหญ่

จํานวน 84,400 บาท

รายละเอียดดังนี 
-ก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ขนาดกว้างเฉลีย 0.30  เมตร ยาว 111.00
 เมตร ลึกเฉลีย 0.30 เมตร   (รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต
.กําหนด)   
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิดรางระบายนํา  คสล. บ้าน
หนองหิน หมู่ 7  สายจากหน้าบ้านนางจารุณี  สีทองหลาง ถึงหน้าบ้านนาง
ลําดวน ศรีชัย

จํานวน 92,200 บาท

รายละเอียดดังนี 
-ก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ขนาดกว้างเฉลีย 0.25  เมตร ยาว 105.00
 เมตร ลึกเฉลีย 0.25 เมตร  ฝาปิดรางระบายนํา คสล. (ยาว 1.00 เมตร
ต่อ 1 ฝา) ฝาปิด คสล.  จํานวน  105  ฝา   (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที อบต.กําหนด)   
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิดรางระบายนํา 
  บ้านห้วยหว้าใต้ หมู่ 14  สายจากหน้าบ้านนางญานี  อุตสาคู ถึงหน้าบ้าน
นางสาคร บุญคง

จํานวน 308,000 บาท

รายละเอียดดังนี 
-ก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ขนาดกว้างเฉลีย 0.30 เมตร ยาว 177.00
 เมตร ลึกเฉลีย 0.30 เมตร   พร้อมเหล็กตะแกรงฝาปิด (ยาว 1.00 เมตร
ต่อ1 ฝา) จํานวน 80 ฝา    พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย   และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์(ชัว
คราว) จํานวน 1 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)   

โครงการปรับปรุงถนนยกคันดิน พร้อมลงลูกรัง บ้านห้วยหว้าเหนือ หมู่12  
สายจากถนนทิศเหนือวัดสิริชัยมงคล ถึงทีนานายชุมพล  สาคะศุภฤกษ์

จํานวน 35,500 บาท

รายละเอียดดังนี 
-ปรับปรุงถนนยกคันดิน พร้อมลงลูกรัง ลงดินถมสูงเฉลีย 0.50
 เมตร ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 114.00  เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 456.00  ตารางเมตร ลงลูกรังหนา 0.10 เมตร (มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 46.00 ลบ.ม.)  วางท่อ คสล.มอก.ศก.0.30 เมตร จํานวน 6
 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย     (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที อบต.กําหนด)   
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือการเกษตร  สายห้วยเสียวห้วยหินเจาะ บ้าน
หนองสระแบง หมู่ 8

จํานวน 294,400 บาท

รายละเอียดดังนี 
-ปรับปรุงถนนลูกรังเพือการเกษตร ขนาดกว้าง 5.00
  เมตร  ยาว 3,662.00 เมตร   หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 18,310.00
 ตารางเมตร  ลงลูกรังหนา 0.10 เมตร (มีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,831.00 ลบ.ม.)    พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย   และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์(ชัว
คราว) จํานวน 1 ป้าย    (รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)   
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือการเกษตร บ้านหนองชุมแสง หมู่ 13  สาย
สามแยกนานายไสว ดํารงเชือ ถึงลําห้วยม่วงตอนล่าง

จํานวน 218,500 บาท

รายละเอียดดังนี 
- ปรับปรุงถนนลูกรังเพือการเกษตร ลงดินถมสูงเฉลีย 0.70 เมตร  ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 440.00   เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 2,640.00 ตารางเมตร  ลงลูกรังหนา 0.10 เมตร (มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 264.00 ลบ.ม.)   วางท่อ คสล.มอก.ศก.0.30
 เมตร จํานวน 16  ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย    พร้อม
ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จํานวน 1 ป้าย   และติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์(ชัวคราว) จํานวน 1 ป้าย    (รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต
.กําหนด)   

งบเงินอุดหนุน รวม 126,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 126,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 126,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา บ้านหินกอง  หมู่ที  6   สายจาก
หน้าบ้านนางทองหล่อ พาอีเม้ง ถึงนานางทองพัน ศรชัย  ระยะทาง
ยาว 258.00 เมตร      จํานวนเงิน   84,000   บาท          
2.เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา บ้านหนองไม้งาม  หมู่ที  11
   สายจากสีแยกนานางวิไล จีเพชร ถึงหน้าบ้านนายสุนทร สากุล  ระยะ
ทางยาว 120.00 เมตร       จํานวนเงิน   42,000   บาท        

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาผู้ดําเนินการจัดเก็บขยะและมูลฝอยในตําบล
ห้วยบง

จํานวน 330,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้การลดและคัดแยกขยะตังแต่ครัวเรือน หมู่ 
1,10,12,14

จํานวน 50,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

โครงการสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
โครงการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสัน จํานวน 30,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาห้วยบงคัพต้านยาเสพติด ประจําปี  2561 จํานวน 60,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น    สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์  , วัสดุเพาะชํา , อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช   เช่น  ใบ
มีด   เชือก  ฯลฯ   

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ “รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน” จํานวน 10,000 บาท
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าวัสดุอืนๆ   เช่น   ค่ามิเตอร์นํา  สาร
ส้ม คลอรีน  ปูนขาว   และกรวดกรองนําหรือทรายกรองใช้ในงานระบบ
ประปา ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
บง

วันทีพิมพ์ : 1/9/2560  14:12:07 หน้า : 17/18



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,630,290 บาท
งบกลาง รวม 22,630,290 บาท
งบกลาง รวม 22,630,290 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นค่าประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบล
ห้วยบง  ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม  พ.ศ. 2533  และ พ.ร.บ.กองทุนเงิน
ทดแทน  พ.ศ. 2537      

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,042,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ  60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2552  และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69  ปี จะได้รับ  600  บาท  อายุ  70-79  ปี จะได้
รับ  700  บาท  อายุ  80-89  ปี จะได้รับ  800  บาท และอายุ 90  ปีขึน
ไป  จะได้รับ 1,000  บาท

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 8,448,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการทีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอ
รับเงินเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว โดยคนพิการ
มีสิทธิจะได้รับเบียความพิการคนละ  800  บาทต่อเดือน  

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 162,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอด
ทิง ขาดผู้อุปการะ ดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้  คน
ละ  500  บาทต่อเดือน  จํานวน   27   คน     

สํารองจ่าย จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีทีจําเป็นตามความเหมาะสม โดยให้หน่วยงานทีมีความจํา
เป็นต้องใช้เงินชีแจงเหตุผลของความจําเป็น หากไม่รีบดําเนินการจะเกิด
ความเสียหายแก่ราชการหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 317,500 บาท
- ค่าใช้จ่ายเงินรางวัลค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ
.2522  2,500  บาท    
- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน ตําบลห้วยบง  200,000
  บาท
- ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส  100,000
  บาท
- ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ปวช.)  , ผู้ดูแล
เด็ก  15,000  บาท    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 179,990 บาท
เพือสําหรับจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
ประจํา    ตามหนังสือสังการทีให้องค์การบริหารส่วนตําบล  หักเงินรายได้
สมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ในอัตราร้อยละ
หนึง ของประมาณการรายรับประจําปี  
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