
 ๕๔ 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม      

อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา   

 ********************             

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  33,250,000 บาท  จ่ายจาก

รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

แยกเป็น  

แผนงานบริหารทั่วไป  

 งานบริหารทั่วไป                                                     รวม   

8,833,079 บาท 

 งบบุคลากร         รวม   

6,561,318 บาท 

 1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา     

1.1  ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร   รวม     

2,674,920 บาท 

1)เงินเดือนนายก/รองนายก     จํานวน   

514,080 บาท 

2)เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 

 จํานวน     42,120 บาท 

3)เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   จํานวน     

42,120 บาท 

4)เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต.   จํานวน     

86,400 บาท 

5)เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จํานวน 1,990,200 บาท 

                         โดยจ่ายตามบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทน แนบท้าย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา



 ๕๕ 

องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ ท่ี 4) พ.ศ.2554   ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)    

   

 1.2 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล    รวม   

3,886,398  บาท 

  1) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตั้งไว้   3,047,220  

บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน

ส่วนตําบล  จํานวน 10 อัตรา ดังนี้   

   1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     ท้ังปี รวม 421,140 

บาท  จํานวน  1 อัตรา 

   2)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ท้ังปี รวม 330,060 

บาท จํานวน  1 อัตรา     

   3)  นักบริหารงานท่ัวไป(หัวหน้าสํานักปลัด.) ท้ังปี รวม 

349,440 บาท  จํานวน 1  อัตรา           

   4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ท้ังปี รวม 308,640 

บาท       จํานวน 1  อัตรา 

   5)  บุคลากร       ท้ังปี รวม 339,540 บาท 

 จํานวน 1  อัตรา   

            6)  นักวิชาการประชาสัมพันธ์     ท้ังปี รวม 308,640 

บาท  จํานวน 1  อัตรา   

   7)  เจ้าพนักงานธุรการ                  ท้ังปี รวม 223,500 

บาท  จํานวน 1  อัตรา   

   8)  นิติกร                               ท้ังปี รวม 308,640  

บาท  จํานวน 1  อัตรา   

         9)  นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้ังปี รวม 220,320 

บาท  จํานวน 1  อัตรา   

                         10)  จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้ังปี รวม 

237,300 บาท  จํานวน 1  อัตรา                 ตั้งจ่ายจากเงิน



 ๕๖ 

รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)งานบริหารทั่วไป (00111)           

                          

 

                      1.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง    ตั้งไว้รวม 

252,000 บาท  แยกเป็น  

 1) นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง    ต้ังไว้  

84,000  บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วน

ตําบล ตําแหน่ง ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จํานวน 1 

อัตราๆละ 7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏ

ในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งาน

บริหารท่ัวไป (00111)   

   2) นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น           ต้ังไว้ 

42,000 บาท   

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วน

ตําบล ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานท้องถิ่น

ระดับต้น) จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111)   

   3) นักบริหารท่ัวไประดับต้น             ต้ังไว้ 

42,000 บาท            เพ่ือจา่ยเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง

ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111) 

   3.4 ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน           

 ต้ังไว้ 84,000 บาท     เพ่ือจ่ายเป็นตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือน ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นัก

บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จํานวน 1 อัตราๆละ 7,000 บาท/เดือน รวม 



 ๕๗ 

12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111)    

                      1.4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้  515,178    

บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

                           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 3 

อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1  อัตรา ดังนี้ 

                            พนักงานจ้างทั่วไป 

                               1)  คนงานท่ัวไป    ท้ังปี รวม 176,000 บาท 

 จํานวน 2  อัตรา   

                               2)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ท้ังปี รวม 

108,000 บาท จํานวน 1  อัตรา   

                     3) พนักงานดับเพลิง ท้ังปี รวม 108,000 บาท 

 จํานวน 1  อัตรา   

                               พนักงานจ้างตามภารกิจ   

                             1) พนักงานขับรถยนต์    ท้ังปี รวม 123,178 

บาท  จํานวน 1  อัตรา   

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)   
 

  1.5. ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว    ตั้งไว้  72,000    

บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ

ในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งาน

บริหารท่ัวไป (00111)  
   

 งบดําเนินการ            รวม 2,166,861 บาท 

 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้  รวม  1,916,861  

บาท    แยกเป็น 

2.1  ค่าตอบแทน     ตั้งไว้  373,861   บาท    แยกเป็น 

 

 



 ๕๘ 

 

1) ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่อปท. ตั้งไว้ 34,661 บาท  

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ

ตรวจการจ้าง โครงการต่าง ๆ ของ อบต.และคณะกรรมการสอบคัดเลือก

พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้าง และคณะกรรมการสอบสวนการ

ดําเนินการทางวินัย  และเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับ

พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และอื่นๆ   ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(00110)งานบริหารทั่วไป (00111)    

                    2) ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ  ตั้งไว้ 10,000 บาท            เพ่ือจ่ายเป็นค่าประเภท

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตําบลในส่วน

สํานักงานปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน ปรากฏ

ในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งาน

บริหารท่ัวไป (00111)   

  3) ประเภทค่าเช่าบ้าน       ตั้งไว้  278,400  

บาท                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วน

ตําบลและผู้ท่ีมีสิทธิฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)      

                  4) ประเภทเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 

50,800 บาท  

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน

ส่วนตําบลและผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร

ท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารทั่วไป 

(00111)   
 

 2.2 ค่าใช้สอย         ตั้งไว้  1,195,000    บาท  แยกเป็น 

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  230,000     

บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน    ตั้งไว้  200,000 

บาท      



 ๕๙ 

 สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียน

ในการเข้ารับฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภา อบต. /

พนักงานส่วนตําบล  และผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต.         และ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร

ท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป 

(00111)  

2) ค่าประกันภัยรถยนต์     ตั้งไว้  30,000 บาท    

  

 สําหรับจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ สําหรับรถยนต์

ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ รถบรรทุกอเนกประสงค์(รถขยะ) 

และรถอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(00110)งานบริหารทั่วไป (00111)    

2. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    ตั้งไว้  

315,000  บาท เพื่อจ่ายดังนี้ 

                            1) ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล        ตั้งไว้  

5,000 บาท             สําหรับจ่ายเป็นค่ารับรองแก่ผู้มา

ตรวจเยี่ยม/ดูงานกิจการ ประชุมให้ความรู้ แนะนํา ประชุมร่วมเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล และอื่นๆ ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111)  

                               2) ค่ารับรองการประชุมสภา ฯ    ตั้งไว้ 30,000  

บาท                           

 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111) 

 

 

 



 ๖๐ 

 3) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี    ตั้งไว้ 20,000  บาท                       

    

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ

ต่างๆ เช่นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณบดินทรเทพยวรางกูร    วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิต์ิฯ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช วันปิยมหาราช วันท้องถิ่นไทย และวันอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)งานบริหารทั่วไป (00111) 

4) ค่าจ้างเหมาบริการ      ตั้งไว้  260,000 บาท      

  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไป เช่น  ค่าจ้างเหมา

ทําความสะอาด ,ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าหรือกําจัดวัชพืช จ้างเหมาถ่าย

เอกสาร จ้างเหมาทําเว็บไซด์ และอื่นๆ โดยเป็นอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย

จัดต้ัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111) 
 

 

 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  

 ตั้งไว้  550,000   บาท เพื่อใช้จ่ายดังนี้ 

                               1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    

 ตั้งไว้  150,000  บาท         สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า

พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป

อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  และคณะผู้บริหาร และ

สมาชิกสภา อบต.   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)    

                               2) ค่าใช้จ่ายชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม

ทดแทน    ตั้งไว้ 10,000 บาท        เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้

ค่าเสียหายหรือค่าสนิไหมทดแทนในการเกิดคดีทางละเมิดของคณะ

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล หรือพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้

ปฏิบัติหน้าที่ราชการของ อบต.  และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน



 ๖๑ 

ทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(00110)งานบริหารทั่วไป (00111)  

 3) ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง     ตั้งไว้  300,000 

บาท                                เพ่ือจ่ายเป็นค่าในการดําเนินการเลือกต้ัง, 

เลือกต้ังซ่อม และประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลห้วยยางขาม และเลือกต้ังอื่นๆ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(00110)งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-

2564 แก้ไขฉบับที่ 1)ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางที่  4.1  หน้า  59  ข้อ  4 

                          4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่ม

ประสิทธิภาพพนักงานส่วนตําบล    ตั้งไว้ 50,000 บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือนําไปใช้ในการบริหารงาน อบต. และเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนโดยรวม ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา

สีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1)ยุทธศาสตร์ท่ี  5  แนวทางที่  5.2  

หน้า  69  ข้อ  5 

 5) โครงการกิจกรรม 5 ส    ตั้งไว้ 1,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม 5 ส เพ่ือ

ปรับปรุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสํานักงาน เพ่ือให้การบริการ

ประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  5  

แนวทางที่  5.1  หน้า  67  ข้อ  22 

 

 

  6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชาคม

หมู่บ้าน ประชาคมตําบล และการจัดทําแผนพัฒนา  ตั้งไว้ 

10,000  บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประชาคมหมู่บ้าน 

การจัดเวทีประชาคมตําบล การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 

และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหาร

ท่ัวไป (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 

1)ยุทธศาสตร์ที่  5  แนวทางที่  5.2  หน้า  69  ข้อ  2                             



 ๖๒ 

  7) โครงการอบรมความรู้ด้านงานสารบรรณ ตั้งไว้ 

3,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานสาร

บรรณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(00110)งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-

2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 70 ข้อ 3 

 8) โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายในอํานาจหน้าที่

ของ อปท.  

ตั้งไว้ 5,000 บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมความรู้ด้าน

กฎหมายในอํานาจหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ

ในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งาน

บริหารท่ัวไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไข

ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่  4.1  หน้า  59  ข้อ  2  

 9) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการ

และการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี ตั้งไว้ 6,000 บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการบูรณาการและการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือบูรณาการ

ความคดิการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชนและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารทั่วไป 

(00111)ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ที่  5  แนวทางที่  5.2  หน้า  69  ข้อ  1 

   10) โครงการเพาะพันธ์และปลูกต้นไม้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว     

ตั้งไว้ 2,000 บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพาะพันธ์และปลูก

ต้นไม้ท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว    และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏใน

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  3  

แนวทางที่  3.2  หน้า  57  ข้อ  1 

   11) โครงการรักน้ํา รักปุา รักษาแผ่นดิน  

 ตั้งไว้ 3,000 บาท 



 ๖๓ 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ํา รักปุา รักษา

แผ่นดิน และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ท่ีเกี่ยวข้อง

กับ น้ํา ปุา ดินฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  

3  แนวทางที่  3.1  หน้า  56  ข้อ  4 

   12) โครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง การอยู่ร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน  ตั้งไว้ 5,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ประชุม 

ชีแ้จง การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหาร

ท่ัวไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่  4.1  หน้า  59  ข้อ  1 

 

   13) โครงการให้ความรู้ การคัดแยกขยะ และหลัก 3R

 ตั้งไว้ 5,000 บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ การคัดแยก

ขยะ และหลัก 3R  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหาร

ท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารทั่วไป 

(00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่  3.4  หน้า  58  ข้อ  1 
 

        4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

ทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 100,000 บาท   เพื่อจ่ายดังนี้  

                          1) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สิน     ตั้ง

ไว้  100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบต. เช่น วัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 

รถจักรยานยนต ์ รถยนต์  และอื่นๆ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน

ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหาร

ท่ัวไป (00111)  



 ๖๔ 

 

  2.3 ค่าวัสดุ       ตั้งไว้  348,000    บาท  แยกเป็น 

  1. ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้  90,000  

บาท        1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําดื่ม ในการให้บริการประชาชน และ

ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ราคา 25,000 บาท (ราคาท้องตลาด)   

  2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อส่ิงของ   เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ 

แฟูม ปากกา ดินสอ   และวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการดําเนินงานของ

สํานักงานปลัด และอื่นๆ 55,000 บาท 

  3) เพ่ือจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ สื่อ สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 

หนังสือ และอื่นๆ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหาร

ท่ัวไป (00111)  

2. ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว้  

50,000  บาท         เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อแผ่นปูายหรือแผงปิด

ประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์, ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างทําวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ต่างๆ  แผ่นพับ ใบปลิว และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและ

เผยแพร่กิจกรรมของ อบต.  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111)   

   3. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์     ตั้งไว้  

20,000 บาท        ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น วัสดุบันทึก

ข้อมูล  หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ และ

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏ

ในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งาน

บริหารท่ัวไป (00111)   

 4. ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    ตั้งไว้ 

150,000 บาท                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเช้ือเพลิงและ

น้ํามันหล่อลื่น เพ่ือใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องตัดหญ้า 

เครื่องพ่นหมอกควัน และอื่นๆ ฯลฯ ท่ีใช้ในกิจการของ อบต.  และเพื่อใช้

กับรถยนต์หรือเครื่องจักรกล ท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อ

ใช้ในกิจการของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 119,920 บาท เงินอุดหนุน



 ๖๕ 

ทั่วไป 30,080 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111) 

  5. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว     ตั้งไว้  

18,000  บาท         เพ่ือต้ังจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

เช่น ภาชนะสําหรับใส่อาหาร อุปกรณ์สําหรับประกอบอาหาร  น้ํายาล้าง

จาน น้ํายาห้องน้ํา น้ํายาเช็ดกระจก  แปรงขัดห้องน้ําไม้กวาด ฯลฯ ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111) 

6.ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     ตั้งไว้  

20,000  บาท        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

เช่น แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน ยางใน ยางนอก และอื่นๆ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

                                                               

 3.หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้  รวม    250,000  บาท  แยกเป็น  

  1) ประเภทค่าไฟฟูา      ตั้งไว้ 200,000 บาท 

       

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารสถานที่ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 

และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111)      

                  2) ประเภทค่าโทรศัพท์      ตั้งไว้ 

10,000 บาท              เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการ

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏ

ในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งาน

บริหารท่ัวไป (00111)  

  3) ประเภท ค่าเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ตามโครงการระบบ

อินเตอร์เน็ตตําบล  ตั้งไว้  

30,000 บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์โครงการ

อินเตอร์เน็ตตําบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) 



 ๖๖ 

4) ประเภทค่าไปรษณีย์      ตั้งไว้ 10,000 

บาท         เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากรค่าไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ ,โทรเลข, ค่าธนาณัติ   ท่ีใช้ในราชการของ อบต.ห้วย

ยางขาม   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111)    

4.หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้  รวม    45,000  บาท  แยกเป็น 

 4.1 ประเภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

 1) อุดหนุนโครงการจัดงานศิลปะ วัฒนธรรม OTOP และงาน

กาชาดอําเภอจุน  

ตั้งไว้ 5,000 บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม  นิทรรศการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  

ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงานศิลปะ 

วัฒนธรรม OTOP ของดีอําเภอจุนและงานกาชาด ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี 

(พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.1  หน้า  

73  ข้อ  4 

  2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบวงสรวง

พ่อขุนงําเมือง  

ตั้งไว้ 5,000 บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม  นิทรรศการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  

ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงานโครงการ

สนับสนุนการจัดงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงําเมือง ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี 

(พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.1  หน้า  

74  ข้อ  8 

 

 

  3) อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของ

ดเีมืองพะเยา  



 ๖๗ 

ตั้งไว้ 5,000 บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม  นิทรรศการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  

ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงานโครงการ

สนับสนุนการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี 

(พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.1  หน้า  

74  ข้อ  9 

  4) อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ตั้งไว้ 30,000 บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม  นิทรรศการ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าจ้าง

เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงานโครงการ

โครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพล อดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ

ในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งาน

บริหารท่ัวไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไข

ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.1  หน้า  74  ข้อ  7 
  

 งบลงทุน   รวม 59,900 บาท 

 5. หมวดค่าครุภัณฑ์     ตั้งไว้รวม 59,900 บาท  แยกเป็น 

5.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน       ตั้งไว้  51,000  บาท   

แยกเป็น 

  1) ค่าเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 

BTU จํานวน  3 เครื่องๆละ 17,000 (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ปี 2560) 

  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)  

ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  

5  แนวทางที่  5.1  หน้า  65  ข้อ  14 

      5.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 

8,900 บาท  แยกเป็น      1) ค่าตู้ลําโพงแขวนผนัง ขนาด

ไม่น้อยกว่า Speaker 2-Way, 140 วัตถ์ Loudspeaker 5 นิ้ว 8 โอห์ม 



 ๖๘ 

30 วัตถ์ 100V Line(ราคาท้องตลาด) จํานวน 6 ตัว ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)     ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี 

(พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  5  แนวทางที่  5.1  หน้า  

66  ข้อ  16                   

************** 

 งานบริหารงานคลัง          รวม   

1,657,020 บาท 

 งบบุคลากร           รวม   

1,168,020 บาท 

1.หมวดเงินเดือน (ฝุายประจํา)          รวม      

1,168,020 บาท 

 ประเภทรายจ่าย 

  1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตั้งไว้   1,006,020  

บาท    

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่

พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 4 อัตรา ดังนี้   

     1) ผู้อํานวยการกองคลัง    ท้ังปี รวม 369,360 บาท        

 จํานวน 1  อัตรา   

                    2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้ังปี รวม 277,740 

บาท  จํานวน 1  อัตรา   

                    3) เจ้าพนักงานพัสดุ         ท้ังปี รวม 168,420 บาท       

 จํานวน 1  อัตรา   

                  4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ท้ังปี รวม 190,500 

บาท  จํานวน 1  อัตรา   

                        ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) 

  1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง   ตั้งไว้รวม 42,000 บาท 

  แยกเป็น  



 ๖๙ 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน คลัง) จํานวน 1 อัตราๆละ 

3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้าน

บริหารท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารงาน

คลัง (00113 

                     1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้  108,000    

บาท  

                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

  พนักงานจ้างทั่วไป  

  1) ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป ท้ังปี รวม 108,000 บาท จํานวน 1  

อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)                                         

   1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง     ตั้งไว้  12,000  

บาท  

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้าง

ท่ัวไป  ตําแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป  รวมทั้งปี 12,000 บาท จํานวน  1 

อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  

 

 งบดําเนินการ                 รวม 

472,500 บาท 

 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้  รวม  472,500  บาท    

แยกเป็น 

 2.1 ค่าตอบแทน     ตั้งไว้  177,500   บาท    แยกเป็น 

  1) ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 ตั้งไว้ 20,000 บาท            เพ่ือจ่ายเป็นค่าประเภทค่าตอบแทน

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง ในกองคลัง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงาน ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) 

  2) ประเภทค่าเช่าบ้าน            ตั้งไว้ 

134,400 บาท        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล



 ๗๐ 

และผู้ท่ีมีสิทธิฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) 

                  3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร         

ตั้งไว้    23,100       บาท  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน

ส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)  

      2.2 ค่าใช้สอย         ตั้งไว้  265,000    บาท  แยกเป็น 

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  220,000     

บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

  1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน     ตั้งไว้  50,000 

บาท                                 สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม

ต่างๆ และค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึกอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วน

ตําบล  และผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต. ,ค่าธรรมเนียมศาล.

ค่าธรรมเนียมการรังวัดจัดทําแผนท่ีแนวเขตท่ีดิน  และค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) 

  2) ค่าจ้างเหมาบริการ      ตั้งไว้  170,000 บาท        

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไป เช่น  จ้างเหมาคีย์ข้อมูล

ระบบคอมพิวเตอร์ตา่งๆ จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลระบบแผนท่ีภาษีและอื่นๆ

ฯลฯ  ท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีของ อบต. ซึ่งมิใช่ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  

 ตั้งไว้  35,000   บาท เพื่อใช้จ่ายดังนี้ 

                              1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    

 ตั้งไว้    30,000  บาท         สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  

ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ในหน่วยงานกอง

คลัง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) 
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                             2) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชําระ

ภาษี ตั้งไว้   5,000  บาท     

 เพ่ือจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชําระ

ภาษี    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  5 

แนวทางที่ 5.1 หน้า 68 ข้อ  25 

  3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  ตั้งไว้ 

10,000 บาท   เพื่อจ่ายดังนี้  

                       1) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน          

ตั้งไว้  10,000  บาท         เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา

ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น วัสดุ/

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารและอื่นๆ ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(00110)งานบริหารงานคลัง (00113) 

 

 2.3 ค่าวัสดุ       ตั้งไว้  30,000    บาท  แยกเป็น 

  1. ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้  20,000  บาท 

                 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อส่ิงของ   เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟูม 

ปากกา ดินสอ   และวัสดุสํานักงานสําหรับกองคลัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(00110)งานบริหารงานคลัง (00113) 

  2. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  10,000 บาท 

       

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น วัสดุบันทึกข้อมูล  

หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟแวร์ตา่งๆ และอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร

ท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารงานคลัง 

(00113) 



 ๗๒ 
 

 งบลงทุน 

 2.4 ค่าครุภัณฑ์      ตั้งไว้  16,500    บาท  แยกเป็น 

  1. ครุภัณฑ์สํานักงาน    ตั้งไว้  16,500  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นจ่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 3 ตู้ (ราคาตลาด) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฏใน

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  5  

แนวทางที่  5.1  หน้า  65  ข้อ  14 

 

******************** 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย             รวม   

136,000  บาท 

งบดําเนินการ              รวม   114,000  

บาท 

      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้  รวม   114,000  

บาท    แยกเป็น 

 ค่าใช้สอย            ตั้งไว้   114,000  บาท  แยกเป็น 

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น              ตั้งไว้  114,000  บาท  

เพื่อจ่ายดังนี้ 

 

 

1)  โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัย 

ภายใต้โครงการฝึกทบทวน อปพร.   

ตั้งไว้ 16,000 บาท    

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนเผชิญ

เหตุการณ์สาธารณภัย ภายใต้โครงการฝึกทบทวนอปพร.  และค่าใช้จ่าย



 ๗๓ 

อื่นๆ ท่ีเกีย่วข้องกับโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ

ในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

(00120)งานปูองกันฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฏใน

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  4  

แนวทางที่  4.3  หน้า  61  ข้อ  4 

2) โครงการปูองกันแก้ไขหมอกควันและไฟปุา    ตั้ง

ไว้ 50,000 บาท    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันหมอกควันและไฟปุา 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานปูองกันฝุาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-

2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางที่  3.3  หน้า  57  ข้อ  1 

 3)  โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน    ตั้ง

ไว้ 14,000 บาท                                  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน ช่วงปีใหม่ ช่วงสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานปูองกันฝุาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-

2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางที ่ 4.3  หน้า  61  ข้อ  1 

 4)  โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและ

ปูองกันภัยแก่ประชาชน    

ตั้งไว้ 2,000 บาท                                  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสา

ธารณภัยและปูองกันภัยแก่ประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานปูองกันฝุาย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-

2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางที่  4.3  หน้า  61  ข้อ  3 



 ๗๔ 

 5)  โครงการปูองกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยและ

การเกิดอัคคีภัยในสํานักงาน 

ตั้งไว้ 2,000 บาท                                  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดความเส่ียงการ

เกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานปูองกันฝุายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 

แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางที่  4.3  หน้า  61  ข้อ  5 

                  2. ประเภทรายจ่ายเพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย      

ตั้งไว้  30,000 บาท    

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและบรรเทาความ

เดือดร้อนของราษฎร อันอาจจะเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ หรือกรณีถ้า

หากไม่ดําเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม 

ตามอํานาจหน้าที่ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน (00120)งานปูองกันฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

(00123) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางที่  4.4  หน้า  62  ข้อ  1 

 

 

 

 

 

 

 

    งบลงทุน   รวม 22,000 บาท 

 3. หมวดค่าครุภัณฑ์     ตั้งไว้รวม 22,000 บาท  แยกเป็น 

  3.1 ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง  ตั้งไว้ 22,000 บาท 

  1) ค่าหัวฉีดน้ําดับเพลิงปรับฝอยด้ามปืน  แบบไร้แรงสะท้อน 

ขนาด 2.5 นิ้ว ทําด้วยอลูมิเนียมน้ําหนักเบา แข็งแรงทนทาน พร้อมมือจับ

แบบด้ามปืน ปรับน้ําให้เป็นลําตรงและบานจนถึง 110 องศา (ราคาตลาด)  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)  ปรากฏใน



 ๗๕ 

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  5  

แนวทางที่  5.1  หน้า  66  ข้อ  17 

                                                   ******************* 
 

แผนงานการศึกษา  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        รวม   

3,144,904 บาท 

 งบบุคลากร           รวม   

2,455,504  บาท 

 1.หมวดเงินเดือน (ฝุายประจํา)          รวม    

2,455,504  บาท 

 ประเภทรายจ่าย 

  1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล             ตั้งไว้   

1,592,820  บาท     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินค่าปรับปรุง

เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในกองการศึกษาฯ   ดังนี้  1) 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ ท้ังปี รวม 305,640 บาท    จํานวน 

1  อัตรา  

                     2)  ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา          ท้ังปี รวม 220,320 

บาท   จํานวน 1  อัตรา 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

(00211)   

3)   ครูประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จํานวน 4 อัตรา    ดังนี้    

       3.1) ครู ค.ศ.1 จํานวน 4 อัตรา รวม 1,066,860 บาท 

   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในด้านบริการชุมชน

และสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)   

                      1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง   ตั้งไว้รวม 42,000 

บาท    



 ๗๖ 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/

เดือน รวม 12 เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการ

ชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา (00211)   

                     1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้  760,684    

บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

                           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 

อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2  อัตรา ดังนี้ พนักงานจ้าง

ทั่วไป 

1) ผู้ช่วยครูผู้แดเล็ก จํานวน 4 คน รวม 432,000 บาท 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   

1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 คน รวม 159,890 บาท 

        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน

และสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)   

                           พนักงานจ้างตามภารกิจ   

1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีศูนย์เยาวชน  ท้ังปี รวม 168,794 บาท  

จํานวน 1 อัตรา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ

สังคม(00200)  

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)                               
 

1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  60,000  

บาท  

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้างท่ัวไป 

จํานวน 4 อัตรา  

                           พนักงานจ้างทั่วไป 

1) ผู้ช่วยครูผู้แดเล็ก จํานวน 4 คน รวม 48,000 บาท 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   

1) ผู้ช่วยครูผู้แดเล็ก จํานวน 1 คน รวม 12,000 บาท 



 ๗๗ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน

และสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)                               
 

        งบดําเนินการ      รวม 689,400 บาท 

 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้  รวม  689,400  บาท    

แยกเป็น 

 2.1 ค่าตอบแทน     ตั้งไว้  96,800   บาท    แยกเป็น 

  1)  ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน               ตั้งไว ้ 42,000 

บาท                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลและ

ผู้ที่มีสิทธิฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ

สังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)   

2) ประเภทเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 54,800  

บาท  

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วน

ตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 25,000 บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ครู คศ.1 29,800 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111) 
 

 2.2 ค่าใชส้อย         ตั้งไว้  587,600    บาท  แยกเป็น 

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  358,000     

บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

   1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน    ตั้งไว้  40,000 

บาท                         สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม

ต่างๆ และค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึกอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วน

ตําบล  และผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต. ค่าธรรมเนียมศาล  

ค่าธรรมเนียมการรังวัดจัดทําแผนท่ีแนวเขตท่ีดิน  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

2) ค่าจ้างเหมาบริการ      ตั้งไว้  318,000 บาท      

  



 ๗๘ 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไป เช่น ค่าจ้างรถรับ

สงนักเรียนซึ่งเป็น ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึง ค่าจ้างเหมาทํา

ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และอื่นๆฯลฯ  ท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีของ 

อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

(00211)   
 

  2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  

 ตั้งไว้  219,600   บาท เพื่อใช้จ่ายดังนี้ 

                               1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ตั้ง

ไว้    30,000  บาท           สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า

พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป

อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างส่วนการศึกษาฯ   ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

(00211)   

 

  2) โครงการส่งเสริมศักยภาพครู ครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้ 

18,000 บาท    

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและ

ผู้ดูแลเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการศึกษา 

(00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  

แนวทางที่  2.3  หน้า  48  ข้อ  5 

  3) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตําบลห้วยยางขาม    ตั้งไว้ 10,000 บาท    

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

และสง่เสริมการมีส่วนร่วมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  



 ๗๙ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  

2  แนวทางที่  2.3  หน้า  49  ข้อ  7    

   4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

 ตั้งไว้  98,600  บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อส่ิงของ หรือสื่อการเรียนการสอนต่างๆ 

สําหรับใช้ในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยผลักส่งเข้า

บัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา 

(00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏใน

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  

แนวทางที่  2.3  หน้า  49  ข้อ  6 

  5) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   ตั้ง

ไว้ 5,000 บาท    

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการศึกษา 

(00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  

แนวทางที่  2.3  หน้า  50  ข้อ  15 

  6) โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  

ตั้งไว้ 10,000 บาท    

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพใน

สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

(00211)  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.3  หน้า  50  ข้อ  17  

   7) โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา

แผนการศึกษาดีเด่น   

ตั้งไว้ 40,000 บาท    

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการศึกษาดีเด่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ



 ๘๐ 

โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

(00211)  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.3  หน้า  50  ข้อ  13 

   8) โครงการประชาชน เด็กและเยาวชน สดใสใส่ใจรัก

การอ่าน ตั้งไว้ 5,000 บาท    

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาชน เด็กและ

เยาวชน สดใสใส่ใจรักการอ่าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

(00211)  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.3  หน้า  51  ข้อ  20 

 

 

 

   9) โครงการเด็กน้อยวัยใสใส่ใจเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง

ตามวิถีประเพณีวัฒนธรรมชุมชน ตั้งไว้ 3,000 บาท    

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเด็กน้อยวัยใสใส่ใจ

เรียนรู้วิถเีกษตรพอเพียงตามวิถีประเพณีวัฒนธรรมชุมชน และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

ด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 

แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.3  หน้า  51  ข้อ  21 
 

  3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  

10,000 บาท   เพื่อจ่ายดังนี้  

                    1) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สิน     ตั้ง

ไว้  10,000  บาท     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา

ครุภัณฑ์และทรัพย์สินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ กองการศึกษา เช่น 

วัสดุ/ครุภัณฑต่์างๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชน

และสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)   



 ๘๑ 
 

          ค่าวัสดุ       ตั้งไว้  5,000    บาท  แยกเป็น 

  1. ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน     ตั้งไว้  5,000  

บาท    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อส่ิงของ   เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟูม 

ปากกา ดินสอ   และวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการดําเนินงานของส่วน

การศึกษา ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ

สังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา (00211)    

************** 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา           รวม   

2,022,220 บาท 

งบดําเนินการ            รวม   968,220 

บาท 

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                             ตั้งไว้  รวม  

968,220    บาท    แยกเป็น 

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 312,620 บาท 

  1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 312,620 บาท เพื่อจ่ายดังนี้ 

  1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาอาหารกลางวัน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 312,620 บาท     

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหาร

กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยยางขาม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา 

(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏใน

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  

แนวทางที่  2.3  หน้า  48  ข้อ  1 

ค่าวัสดุ         ตั้งไว้  655,600  บาท  แยกเป็น 

1. ประเภทวัสดุอื่นๆ  ตั้งไว้  655,600  บาท  เพื่อจ่ายดังนี้

   



 ๘๒ 

  1) ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)       ตั้งไว้รวม  

130,000  บาท            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยยางขาม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา 

(00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  

แนวทางที่  2.3  หน้า  48  ข้อ  3 

 
 

   2) ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)       ตั้งไว้รวม   

525,600  บาท            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ให้

โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 3 โรงเรียน 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

(00200) แผนงานการศึกษา (00210)    งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา(00212)  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไข

ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.3  หน้า  48  ข้อ 4 
  

งบเงินอุดหนุน     รวม   1,034,000 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุน     ตั้งไว้รวม  1,034,000    

บาท    แยกเป็น 

2. อุดหนุนส่วนราชการ            ตั้งไว้  1,034,000    

บาท  แยกเป็น 

2.1  อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 

3 โรงเรียน  

ตั้งไว้รวม 1,034,000    บาท   

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนพื้นที่ท่ี

รับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ

สังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา(00212) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไข

ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.3  หน้า  75  ข้อ 3  

 งบลงทุน   รวม 20,000 บาท 

 3. หมวดค่าครุภัณฑ์     ตั้งไว้รวม 20,000 บาท  แยกเป็น 



 ๘๓ 

  3.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

  1) ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมจอขนาดไม่น้อยกว่า 40 

นิ้ว หน้าจอแบบ LED ความละเอียดสีไม่น้อยกว่า 16 บิต (ราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ฯ ปี 2560)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)  

ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  

5  แนวทางที่  5.1  หน้า  66  ข้อ  17  
 

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       รวม      

1,117,240 บาท 

 งบบุคลากร          รวม      

587,640  บาท 

 1.หมวดเงินเดือน (ฝุายประจํา)         รวม        

587,640  บาท 

 ประเภทรายจ่าย 

  1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล              ตั้ง

ไว้   305,640  บาท         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินค่า

ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ในส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   ดังนี้ 

  1)   ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ท้ังปี รวม 

305,640 บาท  จํานวน 1  อัตรา   

                     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ

สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารงานท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)                                                                           

                     1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง           ตั้งไว้รวม 

42,000 บาท  แยกเป็น  

                           2.1 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข        ต้ังไว้  

42,000  บาท  



 ๘๔ 

                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วน

ตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมจํานวน 1 

อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏ

ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข 

(00220)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)     

 

                      1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้  216,000    

บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

                           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จํานวน 2  

อัตรา ดังนี้          

   พนักงานจ้างทั่วไป 

     1) พนักงานขับรถขยะ  ท้ังปี รวม 108,000 บาท 

  จํานวน 1  อัตรา 

   2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ  ท้ังปี รวม 108,000  บาท 

  จํานวน 1  อัตรา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

(00221)     
                   

    1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  24,000  

บาท  

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้าง 

จํานวน 2 อัตรา   ดังนี้ 

                              พนักงานจ้างทั่วไป 

     1) พนักงานขับรถขยะ  ท้ังปี รวม 12,000 บาท 

  จํานวน 1  อัตรา 

   2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุ่รการ  ท้ังปี รวม 12,000 บาท 

  จํานวน 1  อัตรา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

(00221)      
 



 ๘๕ 

 งบดําเนินการ                 รวม 

529,600 บาท 

 2.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้  รวม  529,600  บาท    

แยกเป็น 

  2.1 ค่าตอบแทน     ตั้งไว้  9,600   บาท    แยกเป็น 

 1)  ประเภทเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร          ตั้งไว้ 9,600 

บาท                   

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วน

ตําบลในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ

ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข 

(00220)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  

  2.2 ค่าใช้สอย         ตั้งไว้  360,000    บาท  แยกเป็น  

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  330,000     

บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

   1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน    ตั้งไว้  10,000 

บาท                      สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และ

ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับฝึกอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตําบล  และ

ผู้ช่วยปฏิบัติราชการของ อบต. และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ฯ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน

สาธารณสุข (00220)งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

   2) ค่าจ้างเหมาบริการ       ตั้งไว้  320,000 บาท      

  

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการให้บริการจัดเก็บขยะ ค่าจ้าง

เหมาปรับปรุงบริเวณบ่อขยะ และค่าจ้างอื่นๆฯลฯ ท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีของ 

อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 

(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข(00221) 
 

  2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  

 ตั้งไว้  10,000   บาท เพื่อใช้จ่ายดังนี้      



 ๘๖ 

                      1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว้    

10,000  บาท                    สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า

พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป

อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง กองสาธารณสุข     ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

(00221) 

 
 

3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

ทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 20,000 บาท   

เพื่อจ่ายดังนี้  

                          1) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สิน     ตั้ง

ไว้  20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบต. เช่น วัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 

รถจักรยานยนต ์ รถยนต์  เครื่องพ่นหมอกควัน และอื่นๆ  ฯลฯตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน

สาธารณสุข (00220)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)  

  2.3 ค่าวัสดุ       ตั้งไว้  160,000    บาท  แยกเป็น 

   1) ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว้  5,000  

บาท          เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อส่ิงของ   เครื่องใช้ต่างๆ 

เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ   และวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการ

ดําเนินงานของส่วนสาธารณสุข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)งาน

บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

   2) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    ตั้งไว้  5,000  

บาท          เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้

คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานสํานักงานในการดําเนินงานของส่วน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ



 ๘๗ 

ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารงาน

ท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 

3) ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

 ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ออกซิเจน เคมีภัณฑ์ น้ํายา

เคมี  

ทรายอะเบท  เครื่องวัดความดัน  หรือวัสดุอื่นๆ ฯลฯ สําหรับใช้ในการ

ดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ

ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข 

(00220)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)   

  4) ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    ตั้ง

ไว้ 50,000 บาท                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง

และน้ํามันหล่อลื่น เพ่ือใช้กับรถยนต ์รถจักรยานยนต์  

และเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และอื่นๆ ฯลฯ ท่ีใช้ในกิจการของ

กองสาธารณสุข  และเพื่อใช้กับรถยนต์หรือเครื่องจักรกล ท่ีขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพ่ือใช้ในกิจการของส่วนสาธารณสุข ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111) 
 

**************                                                           

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม      

116,000 บาท 

งบดําเนินการ     รวม      116,000 บาท 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รวม        116,000  บาท 

ค่าใช้สอย    ตั้งไว้ 116,000 บาท   แยกเป็น 

  1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้  116,000   บาท เพื่อใช้จ่ายดังนี้ 

  1)  โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้  

20,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการให้ความรู้



 ๘๘ 

เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน

บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)งาน

บริหารงานการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืนๆ(00221) ปรากฏใน

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  4  

แนวทางที่  4.2  หน้า  60  ข้อ  1 

 

  2)  โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้  

35,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการปูองกันโรคพิษ

สุนัขบ้า   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ

สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารงานการ

สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นๆ(00221) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.

2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.7  หน้า  55  

ข้อ  2       3)  โครงการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ตั้ง

ไว้  15,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้และจัด

กิจกรรมวันเอดส์โลก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือสนับสนุน

โครงการฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน

และสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารงานการ

สาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นๆ(00221) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.

2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.7  หน้า  55  

ข้อ  3  4)  โครงการรณรงค์การกําจัดน้ําเสียในชุมชน ตั้งไว้  

5,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การกําจัดน้ําเสียใน

ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข 

(00220)งานบริหารงานการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นๆ(00221) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  

2  แนวทางที่  2.4  หน้า  55  ข้อ  1 

  5)  โครงการปูองกันไข้เลือดออก   ตั้งไว้  40,000 

บาท 



 ๘๙ 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันไข้เลือดออก และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน

บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)งาน

บริหารงานการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นๆ(00221) ปรากฏใน

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  

แนวทางที่  2.7  หน้า  55  ข้อ  4 

  6)  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้  

1,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข 

(00220)งานบริหารงานการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นๆ(00221) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  

3  แนวทางที่  3.1  หน้า  56  ข้อ  3                                                                                          

******************** 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์           รวม   

1,137,500  บาท 

 งบบุคลากร          รวม      

830,900  บาท 

 1.หมวดเงินเดือน (ฝุายประจํา)         รวม        

830,900   บาท 

 ประเภทรายจ่าย 

  1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล              ตั้ง

ไว้   561,060  บาท         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินค่า

ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในกองสวัสดิการสังคม   ดังนี้ 

  1) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม    ท้ังปี รวม 

317,700 บาท  จํานวน 1  อัตรา 

  2) ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน          ท้ังปี รวม 

243,360 บาท    จํานวน 1 อัตรา   



 ๙๐ 

                     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ

สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)งานบริหารงานท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)  

 

                                                                       

                     1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง           ตั้งไว้รวม 

42,000 บาท  แยกเป็น  

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วน

ตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตราๆละ 

3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้าน

บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)งาน

บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)  

                    1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้  227,840    

บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จํานวน 1  อัตรา 

ดังนี้ 

                     พนักงานจ้างตามภารกิจ   

                     1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ท้ังปี รวม 227,840 บาท 

  จํานวน 1  อัตรา 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 

(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห ์(00231)  

 งบดําเนินการ      รวม 303,800 บาท 

 2.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้    รวม  

303,800  บาท    แยกเป็น 

  2.1 ค่าตอบแทน     ตั้งไว้  40,800   บาท    แยกเป็น 

  1) ประเภทค่าเช่าบ้าน       ตั้งไว้  36,000  

บาท                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วน

ตําบลและผู้ท่ีมีสิทธิฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 

(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)      



 ๙๑ 

 2)  ประเภทเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร         ตั้งไว้ 4,800 

บาท                   

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบล

ในกองสวัสดิการสังคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ

ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห ์ (00230)งาน

บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)  
        

  2.2 ค่าใช้สอย     ตั้งไว้  233,000   บาท    แยกเป็น 

          1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  69,000     

บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

          1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน    ตั้งไว้  50,000 บาท    

  

 สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนในการ

เข้ารับฝึกอบรมสัมมนา พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างและผู้ช่วยปฏิบัติ

ราชการของ อบต.   และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม   (00200)  แผนงานสังคม

สงเคราะห์  (00230) งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

(00231) 

  2) ค่าจ้างเหมาบริการ      ตั้งไว้  19,000 บาท        

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไป เช่น  ค่าจ้างเหมาสํารวจ

ข้อมูล ถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ และอื่นๆ โดยเป็นอํานาจหน้าท่ีตาม

กฎหมายจัดต้ัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ

สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารงานท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) 

 

  2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้  104,000 บาท เพ่ือจ่ายดังนี้   

 1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว้    25,000  

บาท                      สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่า

เช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม

สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม     ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 



 ๙๒ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ (00231) 

 

 2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   ตั้งไว้  

15,000 บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงาน

สังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

(00231) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.2  หน้า  44  ข้อ  1  

  3) โครงการฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทย   ตั้งไว้  15,000 

บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทย 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานสังคมสงเคราะห์  

(00230) งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับท่ี 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 

2 แนวทางที่ 2.1 หน้า 43 ข้อ  8            

 4) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลห้วยยางขาม  

ตั้งไว้  17,000 บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี

ตําบลห้วยยางขาม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ (00231) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับท่ี 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 

2 แนวทางที่ 2.1 หน้า 43 ข้อ  7            

 5) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ   ตั้ง

ไว้  5,000 บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 



 ๙๓ 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานสังคมสงเคราะห์  

(00230) งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)   ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับท่ี 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

แนวทางที่ 2.1 หน้า 42 ข้อ  5            

 6) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ปุวยเอดส์  ตั้ง

ไว้  5,000 บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปุวย

เอดส์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานสังคม

สงเคราะห์  (00230) งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

(00231)   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับท่ี 1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้า 43 ข้อ  1  

 7) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส   ตั้ง

ไว้  5,000 บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้ด้อยโอกาส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงาน

สังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

(00231)   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับท่ี 1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้า 42 ข้อ  4            

 8) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว  

ตั้งไว้  12,000 บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรักความ

อบอุ่นในครอบครัว  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการ

ชุมชนและสังคม(00200)แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งาน

บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ปรากฏในแผนพัฒนา

สีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2.4 หน้า 

47 ข้อ  18   

  9) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทําขนมไทย   ตั้ ง

ไว้  10,000 บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํา

ขนมไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน



 ๙๔ 

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงาน

สังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

(00231) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้า 43 ข้อ  9 

            

  10) โครงการส่งเสริมพลังภูมิปัญญาและการเรียนรู้ผู้สูงอายุ  

 ตั้งไว้  15,000 บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพลังภูมิปัญญาและการ

เรียนรู้ผู้สูงอาย ุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงาน

สังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

(00231)  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หน้า 44 ข้อ  2 

  11) โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่

พึ่ง   ตั้งไว้  30,000 บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมบ้านยากจน 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พ่ึง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งานบริหารงานท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-

2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หน้า 44 ข้อ  4 

            

  3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  ตั้งไว้ 

10,000 บาท   เพื่อจ่ายดังนี้  

                      1)  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน          

ตั้งไว้  10,000  บาท         เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา

ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น วัสดุ/

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารและอื่นๆ ฯลฯ     

  

  2.3 ค่าวัสดุ       ตั้งไว้  30,000    บาท  แยกเป็น 



 ๙๕ 

  1) ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว้  20,000  บาท 

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อส่ิงของ   เครื่องใช้ต่างๆ 

เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ   และวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการ

ดําเนินงานของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน

บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) งาน

บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)  

  2) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  10,000 บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 

วัสดุบันทึกข้อมูล  หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟแวร์

ต่างๆ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(00110)งานบริหารทั่วไป (00111)    

******************** 

  งบลงทุน 

  2.4 ค่าครุภัณฑ์      ตั้งไว้  2,800    บาท   

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  2,800 บาท 

  ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA มีกําลังไฟฟูาด้าน

นอกไม่น้อยกว่า 480 วัตถ์ สามารถสํารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานสังคมสงเคราะห์  

(00230) งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  5  

แนวทางที่  5.1  หน้า  64  ข้อ  7 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   รวม  

3,435,037 บาท 

 งบบุคลากร       รวม  

1,066,037 บาท 

1.หมวดเงินเดือน (ฝุายประจํา)    รวม   

1,066,037  บาท 



 ๙๖ 

 

  ประเภทรายจ่าย 

  1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตั้งไว้   610,020  

บาท    

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่

พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 2 อัตรา ดังนี้   

     1) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  ท้ังปี รวม 342,840 บาท 

 จํานวน 1  อัตรา   

                     2) ตําแหน่ง นายช่างโยธา         ท้ังปี รวม 267,180 

บาท  จํานวน 1  อัตรา   

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 

(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน(00241)                                                                                                        

  1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง   ตั้งไว้รวม 42,000 บาท 

  แยกเป็น  

                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน ช่าง) จํานวน 1 อัตราๆละ 

3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้าน

บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งาน

บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)    

                    1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้  378,017    

บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 3 

อัตรา  

                     พนักงานจ้างตามภารกิจ 

                     1) ผู้ช่วยช่างไฟฟูา          ท้ังปี รวม 159,000 บาท 

 จํานวน 1  อัตรา   

                     2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  ท้ังปี รวม 145,517 

บาท         จํานวน 1  อัตรา 

    3) คนงานท่ัวไป   ท้ังปี รวม 73,500 บาท        

 จํานวน 1  อัตรา 



 ๙๗ 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 

(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน(00241)  

                    1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    ตั้งไว้  

36,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

                    พนักงานจ้างตามภารกจิ 

                    1) ผู้ช่วยช่างไฟฟูา        ท้ังปี รวม 12,000 บาท

 จํานวน 1  อัตรา   

                    2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ ท้ังปี รวม 12,000 บาท

 จํานวน 1  อัตรา  

  3) คนงานท่ัวไป  ท้ังปี รวม 12,000 บาท จํานวน 1  

อัตรา 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 

(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน(00241)   
 

 งบดําเนินการ                รวม 308,000 

บาท 

 2.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้  รวม  308,000  บาท    

แยกเป็น 

 2.1 ค่าตอบแทน     ตั้งไว้  46,000   บาท    แยกเป็น 

                    1) ประเภทค่าเช่าบ้าน       ตั้งไว้  36,000  

บาท              

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลและผู้ท่ีมีสิทธิฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน(00241)  

                  2) ประเภทเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 

10,000 บาท  



 ๙๘ 

                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ

พนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชน

และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงาน

ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  

 

 2.2 ค่าใช้สอย         ตั้งไว้  112,000    บาท  แยกเป็น 

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  81,000     

บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

  1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน     ตั้งไว้  40,000 

บาท        สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนใน

การเข้ารับฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  และผู้ช่วยปฏิบัติ

ราชการของ อบต. ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมการรังวัดจัดทําแผนท่ี

แนวเขตท่ีดิน  และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏ

ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน 

(00240)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 

  2) ค่าจ้างเหมาบริการ             ตั้งไว้  41,000 

บาท             สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป และ

ค่าจ้างเหมาท่ีเปน็อํานาจหน้าที่ของอบต.  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน(00241)    
 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  

 ตั้งไว้  21,000   บาท เพื่อใช้จ่ายดังนี้    

                              1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    

 ตั้งไว้  21,000  บาท         สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  

ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง   ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ

ชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  



 ๙๙ 

3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้ง

ไว้ 10,000 บาท ดังนี้  

                         1) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุและทรัพย์สิน     ตั้ง

ไว้  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบต. เช่น วัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 

รถจักรยานยนต ์รถยนต์   และอื่นๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ

ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน 

(00240)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  

  2.3 ค่าวัสดุ       ตั้งไว้  150,000    บาท  แยกเป็น 

  1) ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว้  10,000  

บาท         

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อส่ิงของ   เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟูม 

ปากกา ดินสอ   และวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการดําเนินงานต่างๆและ

อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 

(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน(00241) 

   2) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    ตั้งไว้  10,000 

บาท        

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น วัสดุบันทึกข้อมูล  

หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ และอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการ

ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งาน

บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  

   3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง    ตั้งไว้ 70,000 

บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต่างๆ เช่น อิฐ หิน 

ทราย ท่อต่างๆ ปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างอืน่ๆ ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ

และชุมชน (00240)งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  

 

       



 ๑๐๐ 

4) ประเภท ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ             ตั้งไว้ 50,000 

บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและวิทย ุเช่น หลอดไฟ 

บัลลาสต์  สายไฟ  ฯลฯ  เพ่ือใช ้

ในกิจการงานของ อบต. และซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟูาสาธารณะ   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน(00241)                        

 5) ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    ตั้งไว้ 

10,000 บาท                         เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง

และน้ํามันหล่อลื่น เพ่ือใช้กับ รถจักรยานยนต์ และ และอื่นๆ ฯ ท่ีใช้ใน

กิจการของกองช่าง  และเพื่อใช้กับรถยนต์หรือเครื่องจักรกล ท่ีขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพ่ือใช้ในกิจการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ

และชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  

        

 งบลงทุน            รวม 2,061,000 บาท 

 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้รวม 2,061,000 

บาท  แยกเป็น 

          3.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้รวม 1,911,000 บาท   

1. ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้ รวม 1,911,000 

บาท แยกเป็น 

  1)โครงการเสริมผิวทางหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร  ตั้ ง

ไว้ 400,000 บาท  

  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  2,150  เมตร หนา 0.10  เมตร  

สถานท่ีก่อสร้าง  บ้านห้วยยางขามกลาง หมู่ท่ี 11 เชื่อมบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่

ท่ี 5 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 

(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน(00241 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไข

ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  1  แนวทางที่  1.1  หน้า  26  ข้อ  5 



 ๑๐๑ 

  2)โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน   ตั้งไว้ 403,000 

บาท  

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร (ชั้น 2 ด้านหลัง) 

สถานท่ีก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน(00241 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับท่ี 

1) ยุทธศาสตร์ที่  5  แนวทางที่  5.1  หน้า  66  ข้อ  19 

  3)โครงการเสริมผิวทางหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร ตั้ ง

ไว้ 300,000 บาท  

  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  1,700  เมตร หนา 0.07  เมตร  

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านปงสนุก  

หมู่ท่ี 8 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 

(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน(00241 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไข

ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  1  แนวทางที่  1.1  หน้า  26  ข้อ  3 

4)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบมี

ฝาปิด)  ตั้งไว้ 435,000 บาท  

  ขนาดปากกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ระยะทาง 

215.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ํา 3 บ่อ สถานท่ีก่อสร้างบ้านแผ่นดินทอง หมู่ท่ี 

9   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 

(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน(00241 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไข

ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  1  แนวทางที่  1.2  หน้า  33  ข้อ  8 

 

 

 

 

 

  5)โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ตั้ งไว้  98,000 

บาท  



 ๑๐๒ 

  ขนาดกว้าง 1.00X1.00 เมตร (ภายใน) ยาว 6.00 เมตร 

สถานท่ีก่อสร้างบ้านปงสนุกใหม่ หมู่ท่ี 10   รายละเอียดตามแบบแปลน

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน 

(00240)งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241 ) ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับท่ี 1) ยุทธศาสตร์ ท่ี  1  

แนวทางที่  1.2  หน้า  29  ข้อ  20 

6)โครงการเสริมผิวทางหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร 

 ตั้งไว้ 275,000 บาท  

  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร สถานท่ีก่อสร้างบ้าน

ปงสนุกใหม่ หมู่ท่ี 10   รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน

ตําบลห้วยยางขาม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการ

ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564 แก้ไขฉบับท่ี 1) ยุทธศาสตร์ท่ี  1  แนวทางท่ี  1.1  หน้า  26  

ข้อ  4 

 

 2.ประเภทค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้ง

ไว้ 150,000 บาท        

  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง ท่ีมิได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 2561 เช่น เสาธง ประปา ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์, ค่าปรับปรุงหรือ

ซ่อมแซมระบบประปา ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมท่ีดิน ค่าปรับปรุงหรือ

ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนตําบลตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการ

ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241 )      

        

      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ                      รวม   

73,000   บาท 



 ๑๐๓ 

งบดําเนินการ              รวม   73,000   

บาท 

      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้  รวม  73,000    บาท    

แยกเป็น 

 ค่าใช้สอย         ตั้งไว้  73,000    บาท  แยกเป็น 

 1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น           ตั้งไว้  73,000  บาท  เพื่อจ่ายดังนี้ 

  1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสศีูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์   

ตั้งไว้  10,000 บาท   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานกีฬาและ

นันทนาการ(00262) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไข

ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.3  หน้า  49  ข้อ  10 

  2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจุนเชื่อมใจ   ตั้งไว้  20,000 

บาท   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาจุนเชื่อมใจ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  

4  แนวทางที่  4.2  หน้า  60  ข้อ  6 

 

 

 

 

  3) โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   ตั้งไว้  10,000 บาท   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ตั้งจ่าย



 ๑๐๔ 

จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานกีฬาและ

นันทนาการ(00262) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไข

ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางที่  4.2  หน้า  60  ข้อ  3 

  4) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน   ตั้งไว้  

30,000 บาท   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ

ประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานกีฬาและนันทนาการ

(00262) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางที่  4.2  หน้า  60  ข้อ  2 

  5) โครงการคนไทยสดใสใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย

(เต้นแอโรบิค) 

ตั้งไว้  3,000 บาท   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคนไทยสดใสใส่ใจ

คุณภาพด้วยการออกกําลังกายเต้นแอโรบิค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับโครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน

และสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(00260)งานกีฬาและนันทนาการ(00262) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.

2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  4  แนวทางที่  4.2  หน้า  60  

ข้อ  5  

                                

 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น                      

รวม   175,000 บาท 

งบดําเนินการ               รวม   

175,000 บาท 

      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้  รวม  175,000 บาท    

แยกเป็น 

 ค่าใช้สอย         ตั้งไว้  175,000 บาท  แยกเป็น 



 ๑๐๕ 

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น           ตั้งไว้  175,000 บาท  เพื่อจ่ายดังนี้ 

                 1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                    ตั้งไว้  

50,000   บาท                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด

งานวันเด็กแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  

2  แนวทางที่  2.2  หน้า  46  ข้อ  11 

                  2) โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุตําหนักธรรม  ตั้ง

ไว้  30,000  บาท        

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระ

ธาตุตําหนักธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(00263) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.2  หน้า  44  ข้อ  5 

                  3) โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา            ตั้ง

ไว้  20,000  บาท    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียน

เข้าพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  

2  แนวทางที่  2.2  หน้า  45  ข้อ  6 

 

 

                  4)โครงการประเพณีอุปสมบทภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี    ตั้งไว้  

30,000  บาท    



 ๑๐๖ 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีอุปสมบท

ภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-

2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2 แนวทางที่ 2.2 หน้า 45 ข้อ 10 

                   5) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง        ตั้งไว้ 

30,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   งานศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 

1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.2  หน้า  45  ข้อ  7 

         6) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตําบลห้วยยาง

ขาม       ตั้งไว้ 10,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

เยาวชนตําบลห้วยยางขาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ   

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม

(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   งาน

ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.

2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.3  หน้า  49  

ข้อ  11  

 7) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

 ตั้งไว้ 5,000 บาท    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  

2  แนวทางที ่ 2.2  หน้า  44  ข้อ  3 
 



 ๑๐๗ 

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว         

        รวม   50,000 บาท 

งบดําเนินการ               รวม   

50,000 บาท 

      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้  รวม  50,000 บาท    

แยกเป็น 

 ค่าใช้สอย         ตั้งไว้  50,000 บาท  แยกเป็น 

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น           ตั้งไว้  50,000 บาท  เพื่อจ่ายดังนี้ 

                 1)โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยววิถีชุมชนตําบลห้วยยางขาม           ตั้งไว้  40,000   บาท    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีชุมชนตําบลห้วยยางขาม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน

บริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ปรากฏใน

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  1  

แนวทางที่  1.3  หน้า  39  ข้อ  1 

  2)โครงการอบรมคณะกรรมการท่องเที่ยวตําบลห้วยยางขาม     

 ตั้งไว้  10,000   บาท    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน

คณะกรรมการท่องเท่ียวตําบลห้วยยางขาม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

กับโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน

และสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี 

(พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่  1.3 หน้า  

39  ข้อ  3 

แผนงานการเกษตร 

 งานส่งเสริมการเกษตร                        รวม   

90,000 บาท 



 ๑๐๘ 

งบดําเนินการ                รวม   

90,000 บาท 

      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้  รวม  90,000  บาท    

แยกเป็น 

 ค่าใช้สอย         ตั้งไว้  90,000    บาท  แยกเป็น 

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น  ตั้งไว้  90,000  บาท  เพื่อจ่ายดังนี้                                  

     1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตั้งไว้ 50,000 บาท   

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ ฯ ค่า

วัสดุ อุปกรณ์ในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ และการ

ดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านวิชาการการเกษตร ตาม

ภารกจิถ่ายโอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ

(00310) แผนงานการเกษตร(00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321) 

ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  

1  แนวทางที่  1.4  หน้า  40  ข้อ  1 

     2) โครงการสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

 ตั้งไว้ 5,000  บาท  

 เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมาย เช่น เยาวชน ประชาชน ท่ีสนใจปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทักษะอาชีพตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ   ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   งานศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 

แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  แนวทางที่  2.1  หน้า  43  ข้อ  10 

      3) โครงการจัดนิทรรศการและของดีห้วยยางขาม       ตั้ง

ไว้ 30,000  บาท  

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดจัดนิทรรศการและของ

ดีห้วยยางขาม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ   ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   งานศาสนาและ



 ๑๐๙ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 

แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  5  แนวทางที่  5.4  หน้า  71  ข้อ 2 

               4) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

  ตั้งไว้ 5,000 บาท    

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้านวิถีชีวิต

เกษตรพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน

การศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2564 แก้ไขฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่  2  

แนวทางที่  2.1  หน้า  42  ข้อ  2 

 

******************* 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานงบกลาง 

 งานงบกลาง                รวม   11,263,000 

บาท 

1.งบกลาง     รวม   11,263,000 บาท 

      หมวดงบกลาง        ตั้งไว้  รวม  11,263,000 

บาท    แยกเป็น 

 ประเภทรายจ่าย  

1.1เงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน                ตั้งไว้  

302,600  บาท    



 ๑๑๐ 

                          สําหรับจ่ายในกรณีจําเป็น และกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน 

เพ่ือปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากได้รับความ

เสียหายจากสาธารณะภัยต่างๆ  เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง  ภัย

จากโรค แมลงศัตรูพืชระบาด สภาวะอากาศหนาวเย็น  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ 

ถุงยังชีพ และ อื่นๆฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านดําเนินงาน

อื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)  งานงบกลาง (00411) 

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน    แยกเป็น 

  1) ค่าเงินรางวัลนําจับผู้กระทําผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก    

ตั้งไว้  10,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งความนําจับ หรือผู้ทําการ

จับกุม ผู้กระทําผิดตาม พ.ร.บ. 

จราจรทางบก พ.ศ.2522   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดี จับกุมผู้กระทําผิดตามกฎหมายจราจรทาง

บก พ.ศ. 2534  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านดําเนินงานอื่น 

(00400) แผนงานงบกลาง (00410)   งานงบกลาง (00411)  

  

  2) ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ อบต.ห้วยยางขาม  ตั้งไว้  100,000 บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ห้วยยางขาม   ในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบ

กลาง (00410)งานงบกลาง (00411)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.

2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที่  2 แนวทางที่  2.4 หน้า  52  ข้อ 2 

               3) ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลห้วยยางขาม ตั้ง

ไว้  50,000 บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบโครงการ

กองทนุสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย 

ด่วนที่สุด ท่ี มท 0809.5/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในด้านดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง 



 ๑๑๑ 

(00410)   งานงบกลาง (00411)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-

2562)  ยุทธศาสตร์ที่  2 แนวทางที่  2.4 หน้า  52  ข้อ 1 

4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             ตั้งไว้  

150,000  บาท    

                          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ของ

พนักงานจ้าง ในสังกัด อบต. ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม  พ.ศ.2533   โดย

จ่ายสมทบในอตัราตามกฎหมายกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏ

ในด้านดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)   งานงบกลาง 

(00411) 

          5) ค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น ตั้งไว้  152,400 บาท     

                     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการท้องถิ่น ในอัตรา ร้อยละ 1 ของ  งบประมาณรายได้ไม่รวม

เงินกู้หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 

40, ว41 ลงวันที ่14 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 

0808.5/ว 1264 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในด้านดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) 

 

 

 

1.3 รายจ่ายประเภทช่วยเหลือ    แยกเป็น 

1) ค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์   ตั้งไว้ 492,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  จํานวน 82 รายๆละ 

500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 480,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในด้านดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง 

(00410)   งานงบกลาง (00411)  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-

2561 แก้ไขฉบับที่ 1)  ยุทธศาสตร์ที่  2 แนวทางที่  2.4 หน้า  52 ข้อ 1    



 ๑๑๒ 

2) ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    ตั้งไว้ 

7,270,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 941 คน จํานวน 12 เดือน 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในด้านดําเนินงานอื่น (00400) 

แผนงานงบกลาง (00410)   งานงบกลาง (00411)  ปรากฏในแผนพัฒนา

สีป่ี (พ.ศ.2561-2561 แก้ไขฉบับที่ 1)  ยุทธศาสตร์ที่  2 แนวทางที่  2.4 

หน้า  52 ข้อ 2    

3) ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ    ตั้งไว้ 

2,736,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จํานวน 285 รายๆละ 800 

บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏใน

ด้านดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)   งานงบกลาง 

(00411)  ปรากฏในแผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ.2561-2561 แก้ไขฉบับที่ 1)  

ยุทธศาสตร์ที่  2 แนวทางที่  2.4 หน้า  52 ข้อ 3   

 


