
 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕61 

………………………………………………..………………………. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล                
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง                 
ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕60 เมื่อวันที่  ๑5  สิงหาคม  ๒๕60                   
และนายอ าเภอได้พิจารณาอนุมัติแล้วนั้น   

     อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ             
องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕61  ให้ใช้บังคับ                        
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  26   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕60 

 

                            เสน่ห์   นามจันทรา 
                              (นายเสน่ห์   นามจันทรา) 

                              ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                              นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหญา้ปล้อง 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหญ้าปล้อง  
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ 

              โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศยัอ านาจตามความใน พระราชบญัญตัิ                                    

          สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537  และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั  มาตรา  87  จงึตราขอ้บญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบ              

        ของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  และโดยอนุมตัขิองนายอ าเภอเมอืงศรีสะเกษ  

                  ข้อ 1.  ขอ้บญัญตัน้ีิเรียกวา่  ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

                  ข้อ 2.  ขอ้บญัญตัน้ีิ   ใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1  ตุลาคม  2560  เป็นตน้ไป 

                  ข้อ 3.   งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นเงนิจ านวนรวมท ัง้สิน้   30,000,000.- บาท 

                  ข้อ 4.  งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป  จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร  และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป     

                                 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้   30,000,000.- บาท  โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงาน  ไดด้งัน้ี 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารท ั่วไป  

    แผนงานบรหิารท ั่วไป   9,800,320 

    แผนงานการรกัษาความสงบภายใน     40,000 

ด้านบริการชุมชนและสงัคม  

     แผนงานการศกึษา 5,951,212 

     แผนงานสาธารณสขุ    50,000 

     แผนงานสงัคมสงเคราะห์     30,000 

     แผนงานเคหะและชุมชน 5,261,476 

     แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน      179,000 

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ     60,000 

ด้านการเศรษฐกจิ  

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

     แผนงานการเกษตร    100,000 

     แผนงานพาณิชย์  

ด้านการด าเนินงานอืน่  

     แผนงานงบกลาง     8,527,992 

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 30,000,000 

                 ขอ้ 5.  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ  จา่ยจากรายได ้ เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้   0   บาท  ดงัน้ี 

งบ ยอดรวม 

    รวมรายจ่าย    0 

                 ขอ้ 6.  ใหป้ลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล  ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  ปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิ   

                          งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิขององค์การบรหิารสว่นต าบล  

                 ขอ้ 7.  ใหป้ลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล  ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  มหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไป    

                          ตามบญัญตัน้ีิ 

                                                        ประกาศ  ณ  วนัที ่   26    เดือน  กนัยายน     พ.ศ. 2560 

 

 

                                          (ลงนาม)    เสน่ห์   นามจนัทรา  

              (นายเสน่ห์   นามจนัทรา)  

     ต าแหน่ง  ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล  ปฏบิตัหิน้าที่  

                  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง 

 

 

 

 

  อนุมตั ิ
 
 

   (ลงนาม)     นพ    พงศ์ผลาดสิยั 

 
 

   (ลงนาม)     นพ    พงศ์ผลาดสิยั 
        (นายนพ    พงศ์ผลาดสิยั) 

   ต าแหน่ง  นายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอ เมืองศรีสะเกษ   จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้   30,000,000  บาท   จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง   หมวดภาษีจดัสรร  และ      
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป   แยกเป็น 
 

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป           รวม    7,478,540   บาท 
     งบบุคลากร         รวม       5,292,340   บาท 
          เงนิเดือน(ฝ่ายการเมือง)         รวม        1,826,100   บาท 
          เงนิเดือนนายก/รองนายก              จ านวน           214,200   บาท 
                  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน  ใหก้บั  นายกอบต. 
                 และรองนายกอบต. รวม  3  คน __(ส านกังานปลดั) 
                        ***ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกอบต.            

                     รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต.   

                     เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต.(ฉบบัที่  2) พ.ศ. 2557 

 

 

           เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก            จ านวน            17,550   บาท 
                  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง ใหก้บั นายกอบต.   
                  และรองนายกอบต. รวม  3  คน __(ส านกังานปลดั) 
                        *** ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกอบต.             

                     รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต.    

                      เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต. (ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2557     

 

 

            เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก                                               จ านวน           17,550   บาท 
   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ  ใหก้บั นายกอบต. และ                
                 รองนายกอบต. รวม  3  คน__(ส านกังานปลดั) 
                      *** ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกอบต.           

                       รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต.    

                       เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต.(ฉบบัที่  2) พ.ศ. 2557     

 
 

             เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี   
             นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล               จ านวน          36,000   บาท 
   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน ใหก้บั  
                   เลขานุการนายกอบต. __(ส านกังานปลดั) 
                              *** ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกอบต.              

                             รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต.     

                             เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต.(ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2557     
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          เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่           จ านวน      1,540,800   บาท 
        - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน  ใหก้บั ประธานสภา อบต.,  
              รองประธานสภาอบต. ,สมาชกิสภาอบต.หญา้ปลอ้ง และ 
               เลขานุการสภาอบต.  ต ัง้จา่ยไว้   12   เดอืน__(ส านกังานปลดั) 
                             ***ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกอบต.   

                         รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต.   

                          เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต.(ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2557    

 

 

  

 

           เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)                        รวม          3,466,240   บาท 
           เงนิเดือนพนกังาน                                             จ านวน          3,079,720   บาท
     - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
               (รวมข ัน้เงนิเดอืน) ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล  จ านวน 10 อตัรา  
               คอื ต าแหน่งปลดัอบต.(นกับรหิารงานทอ้งถิน่) หวัหน้าส านกัปลดั 
               (นกับรหิารงานท ั่วไป)  นิตกิร  นกัจดัการงานท ั่วไป  นกัพฒันาชุมชน   
               นกัทรพัยากรบคุคล  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน  นกัพฒันาการทอ่งเทีย่ว   
               เจา้พนกังานธุรการ  และนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
               ต ัง้จา่ย 12 เดอืน__(ส านกังานปลดั) 
 
           เงนิประจ าต าแหน่ง            จ านวน             126,000   บาท 
                  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัปลดัอบต. 
                (นกับรหิารงานทอ้งถิน่)และหวัหน้าส านกัปล ัด(นกับรหิารงานท ั่วไป)   
                ต ัง้จา่ยไว้  12  เดอืน  __(ส านกังานปลดั) 

 
คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง           จ านวน             176,520   บาท 

                   -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
               (รวมข ัน้เงนิเดอืน) ใหแ้ก ่ พนกังานจา้งตามภารกจิ คอื   
               ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเกษตร  1  อตัรา   
               ต ัง้จา่ยไว้  12  เดอืน__(ส านกังานปลดั) 
 
             เงนิอืน่  ๆ             จ านวน              84,000   บาท 
           - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษรายเดอืน  ใหก้บัปลดัอบต. 
                (นกับรหิารงานทอ้งถิน่)  ต ัง้จา่ย  12  เดอืน__(ส านกังานปลดั) 
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       งบด าเนินงาน                                                                       รวม    2,004,700  บาท 
            คา่ตอบแทน                                                                           รวม           401,000   บาท 
            คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่     จ านวน          305,000   บาท 
                    1.  คา่ตอบแทนผูป้ฎบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง 
                         สว่นทอ้งถิน่   ต ัง้ไว ้  30,000.- บาท 
                                 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนส าหรบัผูป้ฎบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์  
                          แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
                          ตรวจการจา้ง,คา่ตอบแทนเจา้หน้าทีใ่นการเลือกต ัง้, คา่ตอบแทน 
                          คณะกรรมการ,คณะอนุกรรมการ หรือผูป้ฏบิตังิานตา่งๆทีไ่ดร้บั 
                          การแตง่ต ัง้ใหป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง 
                          สว่นทอ้งถิน่ และผูท้ีม่สีทิธิเ์บกิไดต้ามทีร่ะเบยีบ กฎหมาย  และ 
                          หนงัสอืส ั่งการก าหนด     

        2.  เงนิท าขวญัขา้ราชการ  หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่  ลูกจา้ง  และ 
             พนกังานจา้ง   ซึง่ไดร้บัอนัตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏบิตัหิน้าที่         
                        ต ัง้ไว ้ 10,000.- บาท  
                                 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิท าขวญัขา้ราชการ  หรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่  ลูกจา้ง   
                             พนกังานจา้ง และผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการ 
                             ก าหนด ซึง่ไดร้บัอนัตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏบิตัหิน้าที่    

      3.  เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ   ต ัง้ไว ้  265,000.-  บาท 
                                 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะ 
                              เป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่และผูม้สีทิธิไ์ดร้บัตามระเบยีบ 
                             กฎหมายและหนงัสอืส ั่งการก าหนด   
 
             *** คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วสามารถถวัจา่ยไดทุ้กรายการ  ภายในวงเงนิทีต่ ัง้ประมาณการไว้    
                       ส าหรบัคา่ตอบแทนผูป้ฎบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
                                                            __(ส านกังานปลดั) 
 
 
 
             คา่เช่าบา้น                                                          จ านวน           36,000   บาท 
                    -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น หรือคา่เชา่ซ้ือบา้นหรือคา่ผอ่น 
                 ช าระเงนิกูเ้พือ่ช าระราคาบา้น   ใหแ้ก ่ พนกังานสว่นต าบล และ 
                 ผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนด 
                  _(ส านกังานปลดั) 
 
 
             เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร                      จ านวน          60,000   บาท 
                       - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร 
                    พนกังานสว่นทอ้งถิน่ และผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบยีบ 
                    และหนงัสอืส ั่งการก าหนด___(ส านกังานปลดั) 
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             คา่ใช้สอย          รวม          878,700   บาท 
 รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร                                                             จ านวน         553,700   บาท 
                     -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร  คอื คา่จา้งเหมาคนงานท ั่วไป , 
        จา้งเหมารกัษาความปลอดภยั อาคารส านกังานทีท่ าการอบต.หญา้ปลอ้ง 
                   จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารส านกังานทีท่ าการอบต.หญา้ปลอ้ง, 
                   จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์  จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ประจ า 
                   รถบรรทุกน ้าเอนกประสงค์  จา้งเหมาขนขยะ  และจา้งเหมาอืน่ๆทีอ่ยูใ่น 
                   อ านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารสว่นต าบล  ตลอดจนคา่จา้งเหมาแรงงาน 
                   คนงานท ั่วไป  คา่จา้งเหมาแรงงานท าของ คา่จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 
                   โฆษณาเผยแพร่ คา่จา้งเหมาจดัท าวารสารหรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ คา่จา้งเหมาแรงงาน 
                   ทีไ่ดม้าซึง่บรกิาร หรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็น  เชน่  คา่ถา่ยเอกสาร   
                   คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่ซกัฟอก  คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล  คา่ระวางบรรทุก   
                     คา่เชา่ทรพัย์สนิ(ยกเวน้ คา่เชา่บา้น) คา่โฆษณาและเผยแพร(่รายจา่ยเกีย่วกบัการ 
                     จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีงโทรทศัน์  โรงมหรสพ  
                   หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ)  คา่เบีย้ประกนั  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา   
                   คา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆฯลฯ___(ส านกังานปลดั) 
 
 
            รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ                                       จ านวน        45,000   บาท 
                   1. คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล   ต ัง้ไว ้  30,000.-บาท 
                              - เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร  คา่เครือ่งดืม่  คา่ของขวญั   
                         คา่พมิพ์เอกสาร  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรอง   
                        รวมท ัง้คา่บรกิารดว้ยและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นตอ้งจา่ย 
                        ทีเ่กีย่วกบัการรบัรอง  เพือ่เป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคล 
                        หรือคณะบคุคลทีไ่ปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยีย่มชม  หรือ 
                        ทศันะศกึษาดงูาน และเจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่รว่มตอ้นรบับคุคล 
                        หรือคณะบคุคลต ัง้งบประมาณไดไ้มเ่กนิปีละ 1 % ของรายไดจ้รงิ 
                             ของปีงบประมาณทีล่ว่งมาโดยไมร่วมรายไดจ้ากเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ   
             เงนิกู ้ เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม  และเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้

                  2.  คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่  หรือคณะกรรมการ  หรือ 
                        คณะอนุกรรมการ   ต ัง้ไว ้   15,000.-  บาท 
                                - เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร  เครือ่งดืม่ตา่ง  ๆ เครือ่งใชใ้นการ 
                        เล้ียงรบัรองและคา่บรกิารอืน่ๆซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการเล้ียงรบัรอง 
                        ในการประชุมสภาอบต.หญา้ปลอ้ง หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
                        ทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ตามกฎหมาย  หรือตามระเบยีบหรือหนงัสอืส ั่งการ    
                                  4กระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวา่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
                        กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  หรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิ   
                        หรือเอกชน  ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิิจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่   ท ัง้น้ีใหร้วมถงึ 
                         ผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ๆและเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้รว่มประชุม 
 
                               *** คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วสามารถถวัจา่ยไดทุ้กรายการ  ภายในวงเงนิที่ 
                            ต ัง้งบประมาณไว้  ส าหรบัรายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ 
                                  ****** ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่ 28  กรกฎาคม  2548   

                                    และกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง   __(ส านกังานปลดั) 
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            รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ
            คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการเลือกต ัง้                                          จ านวน        100,000   บาท 
                     - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการเลือกต ัง้ของอบต.หญา้ปลอ้ง   
                 (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนต าแหน่งทีว่า่ง  และกรณี 
                 คณะกรรมการเลือกต ัง้ส ั่งใหม้กีารเลือกต ัง้ใหม่  และกรณีอืน่ๆ)  
                 ตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึการประชาสมัพนัธ์  การรณรงค ์หรือ 
                 การใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนใหท้ราบถงึสทิธแิละหน้าทีแ่ละ 
                 การมสีว่นรว่มทางการเมอืงในการเลือกต ัง้สภาผูแ้ทนราษฎร   
                 และหรือสมาชกิวุฒสิภา__(ส านกังานปลดั)  
         ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่5  แผนงานที ่5.1  ขอ้  6  หน้า 132 

 
             คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร        จ านวน        100,000   บาท 
                        - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
                   และนอกราชอาณาจกัร   เชน่   คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง   คา่พาหนะ    
                   คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  
                   คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ  คา่ลงทะเบยีนตา่งๆในการอบรม    
                   ประชุม  สมัมนา  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ ฯลฯ   
                   ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  สมาชกิสภาอบต.  พนกังานสว่นต าบล   
                 เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิตามทีก่ฎหมาย ระเบยีบ  
                   หนงัสอืส ั่งการก าหนด___(ส านกังานปลดั) 
 
   
              โครงการจดักจิกรรมถวายพระเพลงิพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร                  จ านวน        50,000   บาท 
               มหาภมูพิลอดลุยเดช   
                        -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดักจิกรรมถวายพระเพลงิ 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช__(ส านกังานปลดั) 
                          ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่3  แผนงานที ่3.2  ขอ้  6  หน้า 97 

 
  
            คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม                                 จ านวน        30,000   บาท 
                        -  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ 
                    วสัด ุครุภณัฑ์ตา่ง  ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
                     __(ส านกังานปลดั) 
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             คา่วสัด ุ                                         รวม          320,000   บาท 
             วสัดุส านกังาน                                จ านวน          100,000   บาท 
                       - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังานทีส่ามารถเบกิจา่ยได้ 
                   ตามกฎหมายระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการก าหนด  เชน่  หนงัสอื   
                   เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก  เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษ 
                   ขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร  เกา้อีพ้ลาสตกิ  แปรงลบกระดานด า  
                   ตรายาง  ขาต ัง้(กระดานด า) ทีถู่พื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครือ่งตดัโฟม   
                   เครือ่งตดักระดาษ  เครือ่งเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขยีน  แผนที ่  
                   พระบรมฉายาลกัษณ์  แผงปิดประกาศ  แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือ 
                   หน่วยงาน  แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่ง ๆ มูลี่ ่ มา่นปรบัแสง(ตอ่ผนื) 
           พรม(ตอ่ผนื)นาฬกิาต ัง้หรือแขวน  พระพุทธรูป  พระพุทธรูปจ าลอง   
                   กระเป๋า   ตาช ั่งขนาดเล็ก   กระดาษ   หมกึ  ดนิสอ   ปากกา   ยางลบ   
                   น ้ายาลบค าผดิ   เทปกาว   ลวดเย็บกระดาษ   กาว   ชอล์ค   สมดุ   
                   ซองเอกสาร   ตลบัผงหมกึ   น ้าหมกึปรนิท์  เทป  พี วี ซี แบบใส    
                   น ้ายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไมบ้รรทดั  คลปิ เป๊ก  เข็มหมดุ   
                   กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมดุบญัช ี สมดุประวตัขิา้ราชการ  แบบพมิพ์   
                   ผา้ส าลี   ธงชาต ิ  สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ของใชใ้นการ 
                   บรรจุหีบหอ่  น ้ามนัไข  ขีผ้ึง้  น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชน 
                   ในส านกังานฯลฯ __(ส านกังานปลดั) 
                      
            วสัดุงานบา้นงานครวั                                       จ านวน       10,000   บาท 
                       - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั  เชน่  หมอ้  กระทะ  
                  กะละมงั  ตะหลวิ  กรอบรูป  มดี  ถงั  ถาด แกว้น ้า  จานรอง   
                ถว้ยชาม  ชอ้นสอ้ม  กระจกเงา  โอง่น ้า  ทีน่อน  กระโถน   
                   เตาไฟฟ้า  เตาน ้ามนั  เตารีด  เครือ่งบดอาหาร  เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้า   
                   เครือ่งป้ิงขนมปงั  กระทะไฟฟ้า หมอ้ไฟฟ้า  รวมถงึหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า   
                  กระตกิน ้ารอ้น กระตกิน ้าแข็ง  ถงัแกส๊  เตา  ผงซกัฟอก  สบู ่ น ้ายาดบักลิน่    
                      แปรง  ไมก้วาด  เขง่  มุง้  ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปโูตะ๊   
                  น ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน  ฯลฯ   __(ส านกังานปลดั) 
 
            วสัดุยานพาหนะและขนสง่                                                       จ านวน       20,000   บาท 
                           -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่    เชน่    
                 ไขควง   ประแจ   แมแ่รง   กุญแจปากตาย  กุญแจเลือ่น   
                    คมีล็อค  ล็อคเกียร์  ล็อคคลตัซ์  กระจกโคง้มน  ล็อคพวงมาลยั   
                    สญัญาณไฟกระพรบิ   สญัญาณไฟฉุกเฉิน   กรวย จราจร    
                    ยางรถยนต์  น ้ามนัเบรก  น๊อตและสายไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง   
                    เบาะรถยนต์  เครือ่งยนต์(อะไหล)่  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครชั  
                    พวงมาลยั  สายพานใบพดั  หมอ้น ้า  หวัเทียน  แบตเตอรี ่ จานจา่ย  
                    ลอ้  ถงัน ้ามนั  ไฟหน้า  ไฟเบรก   อานจกัรยาน  ตลบัลูกปืน   
                    กระจกมองขา้งรถยนต์  กนัชนรถยนต ์ เข็มขดันิรภยั ฯลฯ  
                         ____(ส านกังานปลดั) 
 
             วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่                                                                      จ านวน      100,000   บาท 
                            -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่   เชน่   
                     แกส๊หุงตม้  น ้ามนัเชื้อเพลงิ  น ้ามนัดเีซล  น ้ามนักา๊ด   
                     น ้ามนัเบนซนิ   น ้ามนัเตา  น ้ามนัจารบ ี น ้ามนัเครือ่ง   
                     ถา่น  กา๊ส  ฯลฯ __(ส านกังานปลดั) 
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           วสัดุคอมพวิเตอร์                                                                                 จ านวน         50,000   บาท 
                       - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์   เชน่  แผน่หรือ 
                  จานบนัทกึขอ้มลู  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette ,Floppy  Disk , 

                       Removable Disk ,Compact  Disc ,Digital  Video Disc ,Flash  Drive)   
                   เทปบนัทกึขอ้มลู(ReelMagnetic  Tape ,Cassette  Tape ,Cartridge  Tape)   
                  หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึ 
                  ส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์   กระดาษตอ่เน่ือง   สายเคเบลิ                     
                  หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดสิก์ไดนร์  ซีดรีอมไดร์ฟ  แผน่กรองแสง   
                  แผงแป้นอกัขระหรือ แป้นพมิพ์(Key  Board)  เมนบอร์ด(Main  Board) , 
                  เมมโมรีช่ปิ(Memory Chip) เชน่  RAM  คตัซีทฟีดเตอร์(Cutsheet  Feeder)   
                  เมาส์ (Mouse)  พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์ (Printer  Switching  Box)   
                  เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card)  
                  เชน่  Ethernet  Card ,Lan Card ,Anti  virus  Card ,Sound  Card เป็นตน้   
                  เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต์(Diskette)   
                  แบบฮาร์ดดสิต์  (Hard  Disk)  แบบซีดรีอม(CD - ROM) แบบออพตคิอล(Optical)  
                  เป็นตน้ ฯลฯ__(ส านกังานปลดั)   
 
 
           วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ                                                                             จ านวน         40,000   บาท 
                    -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ เชน่  
                  ถงัดบัเพลงิ  ลูกบอลดบัเพลงิฯลฯ 
                         __(ส านกังานปลดั) 
 
 
           คา่สาธารณูปโภค                                                                                รวม          405,000   บาท 
           คา่ไฟฟ้า                                                                                        จ านวน          300,000  บาท 
                  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัทีท่ าการอบต.หญา้ปลอ้ง  
                และศนูย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดัอบต.หญา้ปลอ้ง รวมท ัง้ 
                คา่ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบ 
                    ___(ส านกังานปลดั) 
 
            คา่บรกิารโทรศพัท์                                                                          จ านวน             5,000   บาท 
                    -  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส าหรบัทีท่ าการ 
                องค์การบรหิารสว่นต าบล  เชน่  คา่โทรศพัท์ทางไกล 
                ภายในประเทศ  คา่โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ    
                คา่โทรศพัท์พื้นฐาน  คา่โทรศพัท์เคลือ่นที ่และใหห้มายความ 
                รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารดงักลา่ว  และคา่ใชจ้า่ย 
                ทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร  เชน่  คา่เชา่เครือ่ง   
                คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์  คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ                  
                       ___(ส านกังานปลดั) 
 
             คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม                                                    จ านวน        100,000   บาท 
                       -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่โทรภาพ(โทรสาร)   
                   คา่เทเลกซ์   คา่วทิยุตดิตามตวั   คา่วทิยุสือ่สาร     
                   คา่สือ่สารผา่นดาวเทียม  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ต  
                     รวมถงึอนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ ๆ เชน่  คา่เคเบิล้เทวี   
                     คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทียมฯลฯ  และใหห้มายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ย 
                   เพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว  และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบั 
                   การใชบ้รกิาร___(ส านกังานปลดั) 
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      งบลงทุน                                                                         รวม           71,500   บาท 
            คา่ครุภณัฑ ์                                                             รวม           71,500   บาท 
            ครุภณัฑ์ส านกังาน 
             ตูเ้หล็กขนาด  2  บาน(มอก.)                                                        จ านวน             5,500   บาท 
                       - เพือ่จดัซ้ือตูเ้หล็กเพือ่เก็บเอกสาร  จ านวน  1  ตู ้ 
                  ตูล้ะ  5,500.-บาท   เป็นเงนิ   5,500.- บาท  
                        คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 
                          1. ตูเ้หล็กขนาด  2  บาน(มอก.)  มมีอืจบัชนิดบดิ 
                          2. มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั  3  ชิน้ 
                          3. คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

                                      ***  ต ัง้งบประมาณตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  

                                            ส านกังบประมาณเดือน   มนีาคม  2560 

                                               **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08   

                                                      แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  10  หน้า 163 

                                          __(ส านกังานปลดั) 
 
 
 
              โตะ๊พบัเอนกประสงค์                                                                     จ านวน          23,000   บาท 
                      - เพือ่จดัซ้ือโตะ๊พบัเอนกประสงค์  6  ฟุต   
               จ านวน 10  ตวัๆละ  2,300.-บาท  เป็นเงนิ  23,000.-บาท      
                        คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 
                         1. โตะ๊พบัเอนกประสงค์  6  ฟุต  ขนาดไมน้่อยกวา่   
                              (W)183 x (D)76 x (H)74 cm 
                         2. หน้าโตะ๊ท าจากพลาสตกิ และขาโตะ๊เป็นเหล็ก   

                                         *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด  

                                                   **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08   

                                                          แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  10  หน้า 163 

                                         __(ส านกังานปลดั) 
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            ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
            เครือ่งคอมพวิเตอร์  ส าหรบังานประมวลผล                                           จ านวน        22,000   บาท 
                    -  เพือ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์  ส าหรบังานประมวลผล   
                จ านวน  1  เครือ่ง   เครือ่งละ  22,000.-บาท 
                       คณุลกัษณะพื้นฐาน  ดงัน้ี 
                         1. มหีน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั 
                                       (4 core)  จ านวน 1 หน่วย  โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  
                             หรือดกีวา่ ดงัน้ี  
                             1.1 ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory  

                                    ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 MB  โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา 
                                    พื้นฐานไมน้่อยกวา่ 3.8 GHz และมหีน่วยประมวลผล  
                                    ดา้นกราฟิก(Graphics Processing Unit)ไมน้่อยกวา่       
                                     8 แกน หรือ  
                             1.2 ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache  Memory     
                                    ขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB  ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา 
                                    พื้นฐานไมน้่อยกวา่ 2.7 GHz  
                         2. มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใด 
                             อยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี  
                             2.1 เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี 
                                   หน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ  
                             2.2 มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย     
                                   ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit       
                                   ทีส่ามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ  
                                   ขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ  
                         3.  มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบ่นแผงวงจรหลกั   
                              แบบ Onboard Graphics  ทีม่คีวามสามารถในการใชห้น่วย 
                              ความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB  
                         4.  มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่  
                              มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB  

                         5.  มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA  
                              หรือดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB  หรือ  
                              ชนิด Solid State Disk  ขนาดความจุไมน้่อยกวา่    120 GB  
                              จ านวน 1 หน่วย  
                         6.  ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย  
                         7.  มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)  

                              แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่  
                              จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
                         8.  มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
                         9.  มจีอภาพแบบ LCD หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio 
                              ไมน้่อยกวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว  
                              จ านวน  1  หน่วย 
 

                                   ***  ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะ  

                                   พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   ประจ าปี พ.ศ. 2560   

                                   ณ  วนัที ่ 21  เมษายน  2560  ของกระทรวงดจิทิลั                                             

                                    เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

                                            ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  6  หน้า 162 

 

                                                  __(ส านกังานปลดั) 
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           เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล                                  จ านวน         21,000   บาท 
                    - เพือ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊  ส าหรบังานประมวลผล   
                จ านวน  1  เครือ่ง เครือ่งละ  21,000.-บาท 
                    คณุลกัษณะพื้นฐาน  ดงัน้ี 
                    1. มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั  
                        (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง   
                        หรือดกีวา่ ดงัน้ี  
                         1.1  ในกรณีทีม่หีน่วยความจ า แบบ Cache Memory  

                                ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา 
                                พื้นฐานไมน้่อยกวา่ 2.1 GHz และมหีน่วยประมวลผล  
                                ดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้่อยกวา่  
                                8 แกน หรือ  
                         1.2  ในกรณีทีม่หีน่วยความจ า แบบ Cache Memory  

                                ขนาดไมน้่อยกวา่ 3 MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา 
                                พื้นฐานไมน้่อยกวา่ 2.5 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณ  
                                นาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสงู  
                   2.  มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่  
                        ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 GB  
                   3.  มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนาดความจุ 
                        ไมน้่อยกวา่ 1 TB จ านวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State Disk   
                        ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน  1  หน่วย  
                   4.  มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกวา่ 1,366 x 768  Pixel  
                        และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 12  นิ้ว  
                   5.  มี DVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย  
                   6.  มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)  

                        แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่  จ านวนไมน้่อยกวา่  1 ชอ่ง  
                   7.  สามารถใชง้าน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 

                        ไดเ้ป็นอยา่งน้อย  
 

                            ***  ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์             

                                คอมพวิเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2560   ณ  วนัที ่  21  เมษายน  2560  ของกระทรวงดจิทิลั 

                                เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

                                           ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  6  หน้า 162 

                                                          ___(ส านกังานปลดั)      
 
 
       งบรายจ่ายอืน่                                                                       รวม         25,000   บาท 
           รายจ่ายอืน่                                                                       รวม         25,000   บาท 
           รายจ่ายอืน่                                                                             จ านวน         25,000   บาท 
                     -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา  วจิยั  ประเมนิผล   
               หรือพฒันาระบบตา่ง  ๆ ซึง่มใิชเ่พือ่การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์   
               ทีด่นิและ/หรือสิง่กอ่สรา้ง__(ส านกังานปลดั) 
 
 
        งบเงนิอุดหนุน                                                                                    รวม         85,000   บาท 
             เงนิอุดหนุน                                                                                  รวม         85,000   บาท 
             เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่                                            จ านวน         20,000   บาท 
                     อดุหนุนอบต.หนองไฮ     จ านวน  20,000.- บาท 
                              - โครงการศนูย์รวมขา่วการซ้ือจดัจา้งขององค์กร 
                       ปกครองสว่นทอ้งถิ่ นอ าเภอเมอืง ศรีสะเกษ   
                          ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  
                                 ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.02  ยุทธศาสตร์ที ่3   

                                       แผนงานที ่ 3.2   ขอ้  1  หน้า 151 

                                       ___(ส านกังานปลดั) 
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            เงนิอุดหนุนสว่นราชการ                                                                    จ านวน         65,000   บาท 
                  1. อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมอืงศรีสะเกษ    
                      จ านวน  60,000.- บาท 
                       1.1 โครงการสนบัสนุนการจดังานเทศกาลประจ าปีของจงัหวดั 
                             (งานเทศกาลปีใหมส่ีเ่ผา่ไทศรีสะเกษ  และงานกาชาด)  
                              ประจ าปีงบประมาณ 2561   จ านวน   15,000.-บาท   
                                            ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.02  ยุทธศาสตร์ที ่3   

                                             แผนงานที ่ 3.1   ขอ้  6  หน้า 150 

                       1.2 โครงการขอรบัการสนบัสนุนกจิกรรมบรจิาคโลหติใหก้บั 
                              เหลา่กาชาดจงัหวดัศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ  2561      
                              จ านวน   15,000.-บาท     
                                                ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.02  ยุทธศาสตร์ที ่1   

                                                แผนงานที ่ 1.1   ขอ้  3  หน้า 145 

                        1.3 โครงการสนบัสนุนศนูย์ปฏบิตักิารพลงัแผน่ดนิเอาชนะ 
                              ยาเสพตดิอ าเภอ   ประจ าปีงบประมาณ  2561   
                              จ านวน  30,000.- บาท  
                                                 ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.02  ยุทธศาสตร์ที ่1   

                                                    แผนงานที ่ 4.1   ขอ้  1  หน้า 146 

                                                      __(ส านกังานปลดั) 
 
                 2. อดุหนุนทีท่ าการปกครองจงัหวดัศรีสะเกษ     จ านวน    5,000.- บาท 
                         2.1 โครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณการป้องกนั    
                                เฝ้าระวงั  และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจงัหวดัศรีสะเกษ   
                               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของศนูย์อ านวยการป้องกนั 
                               และปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดัศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.)       
                               จ านวน   5,000.-บาท      
                                                   ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.02  ยุทธศาสตร์ที ่1   

                                                    แผนงานที ่ 4.1   ขอ้  2  หน้า 146 

                                                        __(ส านกังานปลดั) 
 
 
งานบรหิารงานคลงั                                                                                      รวม         2,321,780   บาท 
      งบบุคลากร                                                                                  รวม        1,510,320   บาท 
            เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                                      รวม        1,510,320   บาท 
            เงนิเดือนพนกังาน                                                                          จ านวน      1,468,320   บาท 
           - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
                  (รวมข ัน้เงนิเดอืน)ใหแ้ก่ พนกังานสว่นต าบล  จ านวน  5  อตัรา  
                  คอื ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลงั(นกับริหารงานการคลงั)   
                  นกัวชิาการเงนิและบญัชี  นกัวชิาการคลงั  นกัวชิาการพสัดุ   
                   และนกัวชิาการจดัเก็บรายได ้ ต ัง้จา่ย  12  เดอืน 
                                             __(กองคลงั) 
  
           เงนิประจ าต าแหน่ง                                                                            จ านวน         42,000   บาท 
                      - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัผูอ้ านวยการกองคลงั  
                   ต ัง้จา่ยไว้  12  เดอืน__(กองคลงั) 
 
 
     งบด าเนินงาน                                                                              รวม     778,460  บาท 
         คา่ตอบแทน                                                                                               รวม     236,360  บาท 
         คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่     จ านวน    122,360  บาท 
          เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ   ต ัง้ไว้   122,360.-  บาท 
                    -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี 
               ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่และผูม้สีทิธิ ์
               ไดร้บัตามระเบยีบกฎหมายและหนงัสอืส ั่งการก าหนด__(กองคลงั)  
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           คา่เช่าบา้น                                                                                        จ านวน         84,000   บาท 
           -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น หรือคา่เชา่ซ้ือบา้นหรือ 
                คา่ผอ่นช าระเงนิกูเ้พือ่ช าระราคาบา้น  ใหแ้ก ่ พนกังานสว่นต าบล   
                และผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนด 
                                                    __(กองคลงั) 
 
           เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร                                                                  จ านวน       30,000   บาท 
                    - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของ 
                บตุรพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้ามกฎหมาย 
                ระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการก าหนด__(กองคลงั) 
 
 
           คา่ใช้สอย                                                                                         รวม         387,100   บาท 
           รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร                                                          จ านวน        322,100   บาท 
                     -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร  คอื จา้งเหมาบคุคล 
               เพือ่ปฏบิตังิานในหน้าทีบ่นัทกึขอ้มลู  ,ธุรการ ,จดมาตรวดัน ้า   
               และจา้งเหมาอืน่ๆที ่อยูใ่นอ านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารสว่นต าบล   
               ตลอดจนคา่จา้งเหมาแรงงานคนงานท ั่วไป  คา่จา้งเหมาแรงงานท าของ  
               คา่จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์โฆษณาเผยแพร่ คา่จา้งเหมาจดัท า 
               วารสารหรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ คา่จา้งเหมาแรงงานทีไ่ดม้าซึง่บรกิาร หรือ 
               คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็น  เชน่  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอื 
               หรือเขา้ปกหนงัสอื คา่ซกัฟอก  คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล  คา่ระวางบรรทุก   
               คา่เชา่ทรพัย์สนิ(ยกเวน้  คา่เชา่บา้น) คา่โฆษณาและเผยแพร(่รายจา่ย             
               เกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีงโทรทศัน์   
               โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ)  คา่เบีย้ประกนั  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดี 
               ตามค าพพิากษา  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ฯลฯ__(กองคลงั) 
 
           รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ
            คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร           จ านวน      50,000  บาท 
                      - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
                 และนอกราชอาณาจกัร  เชน่  คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
                คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน   คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ   
                คา่ธรรมเนียม ในการใชส้นามบนิ  คา่ลงทะเบยีนตา่งๆในการอบรม    
                ประชุม  สมัมนา  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ ฯลฯ   
                ของพนกังานสว่นต าบล  เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิตามที ่
                กฎหมาย ระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการก าหนด 
                                            ___(กองคลงั) 
 

             คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม                                                                จ านวน        15,000   บาท 
                        -  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ 
                   วสัด ุครุภณัฑ์ตา่งๆ  เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
                                               __(กองคลงั) 
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           คา่วสัด ุ                                                                                            รวม          140,000   บาท 
           วสัดุส านกังาน                                                                                จ านวน           70,000   บาท 
                  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน เชน่  หนงัสอื  เครือ่งคดิเลข 
               ขนาดเล็ก  เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก   
               ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร  เกา้อีพ้ลาสตกิ  แปรงลบกระดานด า ตรายาง   
               ขาต ัง้(กระดานด า) ทีถู่พื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครือ่งตดัโฟม   
               เครือ่งตดักระดาษ  เครือ่งเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพเขยีน  แผนที ่  
               พระบรมฉายาลกัษณ์  แผงปิดประกาศ  แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่วยงาน   
                   แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ  มูลี่ ่ มา่นปรบัแสง(ตอ่ผนื) พรม(ตอ่ผนื)  
                   นาฬกิาต ัง้หรือแขวน  พระพุทธรูป  พระพุทธรูปจ าลอง  กระเป๋า  ตาช ั่งขนาดเล็ก   
                   กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ยางลบ  น ้ายาลบค าผดิ  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ   
                   กาว  ชอล์ค  สมดุ  ซองเอกสาร  ตลบัผงหมกึ  น ้าหมกึปรนิท์ เทป พี วี ซี แบบใส   
               น ้ายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไมบ้รรทดั  คลปิ เป๊ก  เข็มหมดุ  กระดาษคาร์บอน   
                   แฟ้ม  สมดุบญัช ี สมดุประวตัขิา้ราชการ  แบบพมิพ์  ผา้ส าลี   ธงชาต ิ  สิง่พมิพ์ 
                  ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ของใชใ้นการบรรจุหีบหอ่  น ้ามนัไข  ขีผ้ึง้   
               น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังานฯลฯ_(กองคลงั) 
 
          วสัดุคอมพวิเตอร์                                                                                 จ านวน        70,000   บาท 
                  - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู  
              อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette ,Floppy  Disk ,Removable Disk , 

              Compact  Disc ,Digital  Video Disc ,Flash  Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู      

                 (ReelMagnetic  Tape ,Cassette  Tape ,Cartridge  Tape) หวัพมิพ์หรือ 
              แถบพมิพ์ ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์ 
              แบบเลเซอร์  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดสิก์ไดนร์   
             ซีดรีอมไดร์ฟ  แผน่กรองแสง  แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์(Key  Board)   
             เมนบอร์ด (Main  Board) ,เมมโมรีช่ปิ (Memory Chip) เชน่   RAM   
             คตัซีทฟีดเตอร์(Cutsheet  Feeder) เมาส์(Mouse) พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์ 

               (Printer  Switching  Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์  

               (Card) เชน่  Ethernet  Card ,Lan Card ,Anti  virus  Card ,Sound  Card เป็นตน้   
             เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่ง ๆเชน่ แบบดสิเกตต์  (Diskette)  แบบฮาร์ดดสิต ์
            (Hard  Disk)  แบบซีดรีอม(CD - ROM) แบบออพตคิอล(Optical) เป็นตน้ ฯลฯ 
                                                    __(กองคลงั)   
 
 
 
           คา่สาธารณูปโภค                                                                                รวม           15,000   บาท 
           คา่บรกิารไปรษณีย์                                                                          จ านวน          15,000   บาท 
                      - เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์  คา่ธนาณตั ิคา่ดวงตราไปรษณียากร  
                  คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์  คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิ 
                การคลงัภาครฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ฯลฯ   
                                                   __(กองคลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14/39 

 
 
 
 
       งบลงทุน                                                                                                รวม          33,000   บาท 
            คา่ครุภณัฑ ์                                                                                       รวม          33,000   บาท 
            ครุภณัฑ์ส านกังาน 
            ตูเ้หล็กขนาด  2  บาน(มอก.)                                                             จ านวน          11,000   บาท 
                       - เพือ่จดัซ้ือตูเ้หล็กเพือ่เก็บเอกสาร  จ านวน  2  ตู ้ 
                 ตูล้ะ  5,500.-บาท   เป็นเงนิ   11,000.- บาท  
                       คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี   
                         1. ตูเ้หล็กขนาด  2  บาน(มอก.)  มมีอืจบัชนิดบดิ 
                         2  มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั  3  ชิน้ 
                         3  คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
 

                               ***  ต ัง้งบประมาณตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  

                                      ส านกังบประมาณเดือน   มนีาคม  2560 

                                       ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08   

                                              แผนงานบรหิารงานท ั่วไป   ขอ้  10  หน้า 163 
 

                                         __ (กองคลงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15/39 

 
 
           ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์     
            เครือ่งคอมพวิเตอร์  ส าหรบังานประมวลผล                                          จ านวน          22,000   บาท 
                        -  เพือ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์  ส าหรบังานประมวลผล   
                  จ านวน  1  เครือ่ง เครือ่งละ  22,000.-บาท 
                      คณุลกัษณะพื้นฐาน  ดงัน้ี 
                       1. มหีน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั 
                           (4 core)  จ านวน 1 หน่วย  โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  
                           หรือดกีวา่ ดงัน้ี  
                           1.1 ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory  

                                  ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 MB  โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา 
                                  พื้นฐานไมน้่อยกวา่ 3.8 GHz และมหีน่วยประมวลผล  
                                  ดา้นกราฟิก(Graphics Processing Unit)ไมน้่อยกวา่       
                                  8 แกน หรือ  
                           1.2 ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache  Memory     

                                 ขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB  ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา 
                                 พื้นฐานไมน้่อยกวา่ 2.7 GHz  

                      2. มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใด 
                          อยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี  
                             2.1 เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี 
                                   หน่วยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ  
                             2.2 มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย     
                                   ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit       
                                   ทีส่ามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ  
                                   ขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ  
                      3  มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบ่นแผงวงจรหลกั   
                           แบบ Onboard Graphics  ทีม่คีวามสามารถในการใชห้น่วย 
                           ความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB  
                     4  มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่  
                          มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB  
                     5  มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA  

                         หรือดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB  หรือ  
                         ชนิด Solid State Disk  ขนาดความจุไมน้่อยกวา่  
                         120 GB จ านวน 1 หน่วย  
                    6  ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย  
                    7  มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)  
                        แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวน 
                       ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
                    8  มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
                    9  มจีอภาพแบบ LCD หรือดกีวา่ มี Contrast Ratio 

                       ไมน้่อยกวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว  
                        จ านวน  1  หน่วย 
 

                        ***  ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะ 
                          พ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2560   
                          ณ  วนัที ่ 21  เมษายน  2560  ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่ 
                          เศรษฐกจิและสงัคม 
                                       ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08   

                                              แผนงานบรหิารงานท ั่วไป   ขอ้  6  หน้า 162 

                                     __(กองคลงั) 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั           รวม         40,000   บาท 
     งบด าเนินการ           รวม           40,000   บาท 
          คา่ใช้สอย                        รวม           40,000  บาท 
          รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ  
          โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน                                                  รวม           40,000  บาท 
                      - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการด าเนินโครงการป้องกนั 
                 และลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม ่และชว่งเทศกาลสงกรานต์ 
                 ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง__(ส านกังานปลดั) 
                                       ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่1  แผนงานที ่1.5   

                                             ขอ้  1  หน้า  78 

 

แผนงานการศกึษา 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา                   รวม 3,116,300   บาท 
     งบบุคลากร            รวม      2,025,000   บาท 
          เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)                     รวม     2,025,000   บาท 
          เงนิเดือนพนกังาน                                                         จ านวน     1,394,280   บาท 
                 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
            (รวมข ัน้เงนิเดอืน)ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล  จ านวน  2  อตัรา คอื 
            ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองการศกึษา(นกับรหิารงานการศกึษา)   
            นกัวชิาการศกึษาและพนกังานครูสว่นต าบล  ต าแหน่ง ครู คศ. 1   
            จ านวน  3  อตัรา  ต ัง้จา่ย  12  เดอืน__(กองการศกึษาฯ) 

                    *** ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมาก   

                      ที ่มท 0809.4 /ว 1326  ลงวนัที ่ 4  กรกฎาคม  2560  และ 

                      ตามกฎหมาย  ระเบยีบ  หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

 

           เงนิประจ าต าแหน่ง                                                                              จ านวน       42,000   บาท 
                  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัผูอ้ านวยการกองการศกึษา   
               ต ัง้จา่ยไว้  12  เดอืน__(กองการศกึษาฯ) 
 
           คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง                                                                      จ านวน     539,520   บาท 
                     -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
                (รวมข ัน้เงนิเดอืน)ใหแ้ก่  พนกังานจา้งตามภารกจิ  คอื  ต าแหน่ง   
                ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก  3  อตัรา  และพนกังานจา้งท ั่วไป  ต าแหน่ง 
                ผูด้แูลเด็ก   จ านวน  1  อตัรา  ต ัง้จา่ยไว้  12  เดอืน 
                       __(กองการศกึษาฯ) 

                         *** ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมาก   

                               ที ่มท 0809.4 /ว 1326  ลงวนัที่  4  กรกฎาคม  2560    

                               และตามกฎหมาย  ระเบยีบ  หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

 

             เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง                                                              จ านวน     49,200   บาท 
                     - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว รวมท ัง้เงนิ 
                 ทีจ่า่ยเพิม่ตา่งๆตามระเบยีบทีก่ฎหมายก าหนด    ใหแ้ก ่   
                 พนกังานจา้งตามภารกจิ  คอื  ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก  3  อตัรา   
                 และพนกังานจา้งท ั่วไป  ต าแหน่ง ผูด้แูลเด็ก   จ านวน  1  อตัรา   
                 ต ัง้จา่ยไว ้ 12  เดอืน__(กองการศกึษาฯ) 
                           *** ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมาก  ที ่มท    

                            0809.4 /ว 1326  ลงวนัที ่ 4  กรกฎาคม  2560     

                            และตามกฎหมาย  ระเบยีบ  หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
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      งบด าเนินงาน                                                                                              รวม      640,950   บาท 
           คา่ตอบแทน                                                                                            รวม     222,150   บาท 
            คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่     จ านวน    161,150   บาท 
            เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ   ต ัง้ไว้   161,150.-  บาท 
                       -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี 
                  ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี  แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่และผูม้สีทิธิ ์
                  ไดร้บัตามระเบยีบกฎหมายและหนงัสอืส ั่งการก าหนด 
                    __(กองการศกึษาฯ) 
 

 

            คา่เช่าบา้น                                                                                           จ านวน     36,000   บาท 
                      -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น หรือคา่เชา่ซ้ือบา้นหรือ 
                 คา่ผอ่นช าระเงนิกูเ้พือ่ช าระราคาบา้น  ใหแ้ก ่  พนกังานสว่นต าบล   
                 และผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนด 
                  __(กองการศกึษาฯ) 

                              *** ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมาก                                           

                             ที ่มท 0809.4 /ว 1326  ลงวนัที่  4  กรกฎาคม  2560  และ 

                             ตามกฎหมาย  ระเบยีบ  หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

 

             เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร                                                                   จ านวน     25,000   บาท 
                      - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร 
                  พนกังานสว่นทอ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบยีบ 
                  และหนงัสอืส ั่งการก าหนด__(กองการศกึษาฯ) 
                             *** ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นมาก   

                           ที ่มท   0809.4 /ว 1326  ลงวนัที่  4  กรกฎาคม  2560    

                           และตามกฎหมาย  ระเบยีบ  หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
 

 

            คา่ใช้สอย                                                                                              รวม     368,800   บาท 
            รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร                                                              จ านวน     268,800   บาท 
                     -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร  คอื จา้งเหมาบคุคลเพือ่ 
                 ปฏบิตังิานในหน้าทีค่รูผูด้แูลเด็กและจา้งเหมาอืน่ๆที่ อยูใ่น 
                 อ านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารสว่นต าบล   ตลอดจน คา่จา้ง 
                 เหมาแรงงานคนงานท ั่วไป   คา่จา้งเหมาแรงงาน ท าของ   
                คา่จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์โฆษณาเผยแพร่ คา่จา้งเหมา 
                จดัท าวารสารหรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ คา่จา้งเหมาแรงงานทีไ่ดม้าซึง่บรกิาร  
                หรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็น  เชน่  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอื 
                หรือเขา้ปกหนงัสอื คา่ซกัฟอก  คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล  คา่ระวางบรรทุก   
                คา่เชา่ทรพัย์สนิ   (ยกเวน้  คา่เชา่บา้น)  คา่โฆษณาและเผยแพร่ 
                (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง 
                โทรทศัน์  โรงมหรสพ หรือ     สิง่พมิพ์ตา่งๆ)  คา่เบีย้ประกนั  คา่ใชจ้า่ย 
                ในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ฯลฯ)  
                                         __(กองการศกึษาฯ) 
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           รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ
            คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร            จ านวน     80,000  บาท 
                       - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
                 และนอกราชอาณาจกัร  เชน่  คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั  
                 คา่บรกิารจอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน   คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  คา่ธรรมเนียม 
                 ในการใชส้นามบนิ  คา่ลงทะเบยีนตา่งๆในการอบรม   ประชุม  สมัมนา   
                 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ ฯลฯ  ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่   
                 สมาชกิสภาอบต.  พนกังานสว่นต าบล  เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิ 
                 ตามทีก่ฎหมาย ระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการก าหนด__(กองการศกึษาฯ) 
 
 
            คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม                                                                    จ านวน     20,000   บาท 
                      -  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ 
                 วสัด ุครุภณัฑ์ตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
                   __(กองการศกึษาฯ) 
 
 
 
              คา่วสัด ุ                                                                                                รวม      50,000   บาท 
              วสัดุส านกังาน                                                                                    จ านวน     30,000   บาท 
                        -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน เชน่  หนงัสอื   
                  เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก  เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก   
                 ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร  เกา้อีพ้ลาสตกิ   
                 แปรงลบกระดานด า ตรายาง  ขาต ัง้(กระดานด า) ทีถู่พื้น ตะแกรงวางเอกสาร   
                 เครือ่งตดัโฟม  เครือ่งตดักระดาษ  เครือ่งเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพเขยีน   
                 แผนที ่ พระบรมฉายาลกัษณ์  แผงปิดประกาศ  แผน่ป้ายชือ่ส านกังาน 
                 หรือหน่วยงาน  แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ  มูลี่ ่ มา่นปรบัแสง(ตอ่ผนื)  
                 พรม(ตอ่ผนื) นาฬกิาต ัง้หรือแขวน  พระพุทธรูป  พระพุทธรูปจ าลอง  กระเป๋า   
                 ตาช ั่งขนาดเล็ก  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ยางลบ  น ้ายาลบค าผดิ  เทปกาว   
                 ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอล์ค  สมดุ  ซองเอกสาร  ตลบัผงหมกึ  น ้าหมกึปรนิท์  
                  เทป พี วี ซี แบบใส   น ้ายาลบกระดาษไข   กระดาษไข   ไมบ้รรทดั  คลปิ เป๊ก   
                  เข็มหมดุ  กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมดุบญัช ี สมดุประวตัขิา้ราชการ  แบบพมิพ์   
                  ผา้ส าลี   ธงชาต ิ  สิง่พมิพ์ที ่    ไดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ของใชใ้นการบรรจุหีบหอ่   
                  น ้ามนัไข ขีผ้ึง้  น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังานฯลฯ 
                                          _(กองการศกึษาฯ) 
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             วสัดุคอมพวิเตอร์                                                                                 จ านวน     20,000   บาท 
                       - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์   เชน่  แผน่หรือ 
                   จานบนัทกึขอ้มลู  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette ,Floppy  Disk , 

                       Removable Disk ,Compact  Disc ,Digital  Video Disc ,Flash  Drive)   
                     เทปบนัทกึขอ้มลู(ReelMagnetic  Tape ,Cassette Tape ,Cartridge  Tape)   
                   หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึ 
                      ส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์   กระดาษตอ่เน่ือง   สาย เคเบลิ   
           หน่วยประมวลผล   ฮาร์ดดสิก์ไดนร์   ซีดรีอมไดร์ฟ   แผน่กรองแสง    
                      แผงแป้นอกัขระหรือ  แป้นพมิพ์ (Key  Board) เมนบอร์ด(Main  Board)  
                   ,เมมโมรีช่ปิ(Memory Chip) เชน่  RAM  คตัซีทฟีดเตอร์(Cutsheet  Feeder)   
                     เมาส์( Mouse)  พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์  (Printer  Switching  Box)  
                   เครือ่งกระจายสญัญาณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card)  เชน่   
                       Ethernet  Card ,Lan Card ,Anti  virus  Card ,Sound  Card  เป็นตน้   
                   เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต์  (Diskette)  
                   แบบฮาร์ดดสิต(์Hard  Disk) แบบซีดรีอม(CD - ROM) แบบออพตคิอล(Optical)  
                   เป็นตน้ ฯลฯ__(กองการศกึษาฯ)   
 

      งบลงทุน                                                                                                      รวม     330,350   บาท 
           คา่ครุภณัฑ ์                                                                                             รวม       67,850  บาท 
           ครุภณัฑ์ส านกังาน 
            เกา้อีพ้ลาสตกิ                                                                                       จ านวน     10,350   บาท 
                      - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสตกิ  แบบมพีนกัพงิ 
                  (พลาสตกิเกรด A) ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่ 50 X ยาวไมน้่อยกวา่  51 
                  X สงูไมน้่อยกวา่  81  เซนตเิมตร   จ านวน  45  ตวั  ตวัละ  230.- บาท 
                            ___(กองการศกึษาฯ) 

                   *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                               ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08  แผนงานการศกึษา  ขอ้  4  หน้า 161 
 

            ตูเ้หล็กขนาด  2  บาน(มอก.)                                                                จ านวน       16,500   บาท 
                         - เพือ่จดัซ้ือตูเ้หล็กเพือ่เก็บเอกสาร  จ านวน  3  ตู ้ 
                    ตูล้ะ  5,500.-บาท  เป็นเงนิ   16,500.- บาท  
                            คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี  
                               - ตูเ้หล็กขนาด  2  บาน(มอก.)  มมีอืจบัชนิดบดิ 
                               - มแีผน่ช ัน้ปรบัระดบั  3  ชิน้ 
                               - คณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
 

                                 ***  ต ัง้งบประมาณตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  

                                               ส านกังบประมาณเดือน   มนีาคม  2560 

                                                  ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08   

                                                        แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  10  หน้า 163 

                                              __(กองการศกึษาฯ) 
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            พดัลมโคจร                                                                                          จ านวน       8,000   บาท 
                     -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือพดัลมโคจร  ขนาดใบพดั 18  นิ้ว  
                  จ านวน  4  ตวั  ตวัละ  2,000.-บาท ____(กองการศกึษา) 
                        คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 

1. พดัลมโคจร  ขนาดใบพดั  18  นิ้ว  ใบพดั 3  แฉก   
หมนุสา่ยรอบทศิทาง 

2. ปรบัแรงดนัลมได้  3ระดบั  ปรบัรศัมกีารสา่ยได้ 
ต ัง้แต ่ 15 ,30 และ 50 องศา 

3. ควบคมุการท างานดว้ยระบบสวติซ์ควบคมุแรงลม  
แบบหมนุปรบั หรือรีโมทคอนโทรล  และหยุดสา่ย 

                                ควบคมุทศิทางลมไดต้ามตอ้งการ 
4. แรงดนัไฟฟ้าไมน้่อยกวา่  220โวลท์  50 เฮริตซ์   

ก าลงัไฟฟ้าไมน้่อยกวา่  80  วตัต์ 
5. มรีะบบตดัไฟอตัโนมตัิ Thermal  Fuseทีต่ดัไฟทนัที 

เมือ่มอีณุหภมูสิงูผดิปกติ 
                                                         
                              *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 
                                              **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08  แผนงานการศกึษา  ขอ้  4  หน้า 161 
 
 
            ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
            เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน                                                จ านวน       16,000   บาท 
                    - เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน  
                * (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว)  จ านวน  1  เครือ่ง   
                   เครือ่งละ  16,000 บาท __(กองการศกึษาฯ) 
                  คณุลกัษณะพื้นฐาน   
                    1. มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่  2  แกนหลกั              
                        (2 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา พื้นฐานไมน้่อยกวา่  
                        3.3 GHz  หรือดกีวา่ จ านวน  1  หน่วย  
                    2  มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่ มขีนาด    
                       ไมน้่อยกวา่ 4 GB 

                    3  มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดกีวา่  
                        ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive   
                        ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB  จ านวน  1 หน่วย  
                    4  ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน  1  หน่วย  
                    5  มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ  
                        10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
                    6  มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
                    7  มจีอภาพแบบ LCD หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio  

                        ไมน้่อยกวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่  19  นิ้ว  
                        จ านวน   1   หน่วย  
 
                               ***  ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์     

                               คอมพวิเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2560   ณ  วนัที ่ 21  เมษายน  2560  ของกระทรวงดจิทิลั 

                                เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

                                               **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  6  หน้า 162 
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            เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า                                           จ านวน       9,900   บาท 
                   -  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
                (18 หน้า/นาที)  จ านวน  3  เครือ่ง เครือ่งละ  3,300.-บาท      
                คณุลกัษณะพื้นฐาน  
                 1 มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่   600x600  dpi  

                 2 มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่  18  หน้าตอ่นาที (ppm)  

                 3 มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB  
                 4 มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  
                    หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
                 5 สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถีาดใส ่ 
                    กระดาษไดไ้มน้่อยกวา่  150 แผน่  
 

                        ***  ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์   

                       คอมพวิเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2560  ณ  วนัที ่ 21  เมษายน  2560  ของกระทรวงดจิทิลั 

                       เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

                                    **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  6  หน้า 162 

                                          __(กองการศกึษาฯ)  
             
 
            เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์                                       จ านวน       4,300   บาท 
                   -  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์   
                   (Ink Tank Printer) จ านวน  1  เครือ่ง  ราคา    4,300 บาท  
                คณุลกัษณะพื้นฐาน 
                  1. เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์  
                      (Ink Tank  Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ  
                  2. มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi  
                  3. มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที     
                      (ppm)  หรือ 8.8 ภาพตอ่นาที (ipm)  

                  4. มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่ 10 หน้าตอ่นาที (ppm)   
                      หรือ  4.5 ภาพตอ่นาที (ipm)  
                  5. มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  
                      หรือดกีวา่   จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
                  6. สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส ่ 
                      กระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 150 แผน่  
 

                            ***  ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์           

                               คอมพวิเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2560  ณ  วนัที ่ 21  เมษายน  2560  ของ 

                               กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  

                                    **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  6  หน้า 162 

                                                   __(กองการศกึษาฯ) 
 
 

            เครือ่งส ารองไฟฟ้า                                                                                จ านวน       2,800   บาท 
            เครือ่งส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA  1  เครือ่ง    
            จ านวน    2,800.- บาท   
            คณุลกัษณะพื้นฐาน  
               - มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่  800  VA(480  Watts) 
               - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่   15   นาที 
 

                      ***  ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์  

                       คอมพวิเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2560  ณ  วนัที ่ 21  เมษายน  2560  ของ 

                       กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม  

                                 **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  6  หน้า 162 

                                            ____(กองการศกึษาฯ) 
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           คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง                                                                               รวม     262,500  บาท 
           คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค 
           โครงการกอ่สรา้งโรงครวัศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่ – โนนแย ้ หมูท่ี ่ 6          จ านวน    137,500  บาท 
                 -  กอ่สรา้งโรงครวั  ศพด.บา้นโนนหลอ่ -โนนแย ้ หมูท่ี ่6 
                     กวา้ง  3.20  เมตร  ยาว  4.00  เมตร 
                                **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า  103 - 112   
                                **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่3  แผนงานที ่3.3  ขอ้  5  หน้า  99 
                                   __(กองการศกึษาฯ) 
         
           โครงการมงุหลงัคาสนามเด็กเลน่ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่ – โนนแย ้ หมูท่ี ่6     จ านวน  125,000  บาท 
                 -  มงุหลงัคาสนามเด็กเลน่  ใหก้บั ศพด.บา้นโนนหลอ่ - โนนแย้  หมูท่ี ่6 
                     กวา้ง  4.00  เมตร   ยาว   8.00  เมตร 
                                **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า  113 - 121   
                                **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่3  แผนงานที ่3.3  ขอ้  4  หน้า  99 
                                   __(กองการศกึษาฯ) 
 
     งบเงนิอุดหนุน                      รวม    120,000  บาท 
           เงนิอุดหนุน                                                                                               รวม    120,000 บาท 
           เงนิอุดหนุนสว่นราชการ                                                                          จ านวน    120,000 บาท 
                1.  อดุหนุนโรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง   จ านวน    30,000.- บาท 
                          - โครงการพฒันาการศกึษาของเด็กและเยาวชน   หมูท่ี ่3,5   

                             ต าบลหญา้ปลอ้ง  เพือ่ศกึษาสถานทีส่ าคญั และแหลง่เรียนรู้ 

                             ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   เป็นเงนิจ านวน   20,000.-บาท 

                     - โครงการเขา้คา่ยธรรมะส าหรบัเด็กและเยาวชน      

                            เป็นเงนิ   จ านวน   10,000.-บาท 

                                     ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.02  ยุทธศาสตร์ที ่3   

                                           แผนงานที ่ 3.1   ขอ้  4  หน้า 149 

               2.  อดุหนุนโรงเรียนบา้นโนนแย้    จ านวน    30,000.- บาท 
                     - โครงการพฒันาการศกึษาของเด็กและเยาวชน  หมูท่ี ่4,6,7 

                           ต าบลหญา้ปลอ้ง   เพือ่ศกึษาสถานทีส่ าคญั  ปีการศกึษา 2560 

                                     ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.02  ยุทธศาสตร์ที ่3   

                                           แผนงานที ่ 3.1   ขอ้  2  หน้า 148 

               3.  อดุหนุนโรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง    จ านวน   30,000.- บาท 
                         - โครงการพฒันาการศกึษาของเด็กและเยาวชน   หมูท่ี ่1,2   

                            เพือ่ศกึษาแหลง่เรียนรูน้อกสถานที่  

                                     ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.02  ยุทธศาสตร์ที ่3   

                                           แผนงานที ่ 3.1   ขอ้  3  หน้า 148 

              4.  อดุหนุนโรงเรียนสริเิกศน้อมเกลา้     จ านวน    30,000.- บาท 
                         - โครงการเขา้คา่ยฝึกอบรมพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม   ตามแนวทาง 

                            วถิพีุทธ(โรงเรียนสจุรติ) 

                                     ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.02  ยุทธศาสตร์ที ่3   

                                           แผนงานที ่ 3.1   ขอ้  5  หน้า 149 

   

                                   __(กองการศกึษาฯ) 
 

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา           รวม       2,834,912   บาท 
      งบด าเนินงาน                                                                                          รวม      1,590,912   บาท 
       คา่ใช้สอย                                                                                               รวม         740,600   บาท 
       รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
       โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ                                                             จ านวน        120,000   บาท 
                 -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ   
             เพือ่ตระหนกัถงึความส าคญัของเด็ก   นกัเรียน  และเยาวชน   
             และเด็ก  นกัเรียน  เยาวชน  ไดท้ ากจิกรรมตา่งๆรว่มกนั 
                      ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่3  แผนงานที ่3.1  ขอ้  5  หน้า 92 
                         __(กองการศกึษาฯ) 
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       โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา                                      จ านวน       465,900  บาท 
       (คา่อาหารกลางวนัส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก) 

1. คา่อาหารกลางวนัส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก      
ต ัง้ไวจ้ านวน   465,900.- บาท    

                  -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่อาหารกลางวนั  ใหแ้ก ่  
                    ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก   3  ศนูย์   ต ัง้ไว้   445,900.-บาท  ดงัน้ี  

(1.) ศพด.บา้นเอก (25 คน X20.-บาท X 245 วนั)   

=    122,500.- บาท 

                          (2.)  ศพด.บา้นโนนหลอ่-โนนแย(้29 คน X20.-บาท X  245 วนั) 

                                  =    142,100.- บาท 

                          (3.)  ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง  (37 คน X20.-บาท X 245 วนั)        

                                  =    181,300.- บาท 

                                                      รวม     445,900.- บาท 

                  - อบต.ต ัง้สมทบคา่อาหารกลางวนั   ต ัง้ไว้   20,000.-  บาท   
                           อบต.ต ัง้สมทบเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่อาหารกลางวนั   
                       กรณีราคากลางทีก่ าหนดมรีาคาสงูกวา่ ราคาจดัสรรตามหลกัเกณฑ์ 
                       ทีไ่ดท้ าความตกลงกบัส านกังบประมาณ  และกรณีมจี านวนเด็ก 
                       เพิม่หรือลดระหวา่งปี 
             
                        คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วสามารถถวัจา่ยไดทุ้กรายการ  ภายในวงเงนิ 
                  ทีต่ ัง้งบประมาณไว้  ส าหรบัโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร    
                  สถานศกึษา – คา่อาหารกลางวนัส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก      

                            *** ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย   ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 0816.2/ ว 3301   

                                ลงวนัที่  14  มถินุายน 2560  

                                          ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่3  แผนงานที ่3.1  ขอ้  11  หน้า 94 

                                                    __(กองการศกึษาฯ) 
 
       โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา                                          จ านวน   154,700  บาท 
       (คา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั))   
        คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั)      
             1.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก (25 คน X 1,700.-บาท )   =    42,500.-บาท 

             2.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย(้29  คน X1,700.-บาท)   =    49,300.-บาท 

             3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง  (37 คน X 1,700.-บาท)  =    62,900.-บาท 

                                       รวม   154,700.- บาท 

 
                     คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วสามารถถวัจา่ยไดทุ้กรายการ  ภายใน 
              วงเงนิทีต่ ัง้งบประมาณไว้  ส าหรบัโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการ 
               บรหิารสถานศกึษา – คา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)         
         
                          *** ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย   ดว่นทีส่ดุ   ที ่ มท 0816.2/ ว 3301  

                              ลงวนัที่  14  มถินุายน 2560  

                                       **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่3  แผนงานที ่3.1  ขอ้  1  หน้า 91 

                                                __(กองการศกึษาฯ) 
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           คา่วสัด ุ                รวม          850,312  บาท 
           วสัดุงานบา้นงานครวั           จ านวน           30,000  บาท 
             - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั  ใหศ้นูย์พฒันาเด็กเล็ก 
                ในสงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  จ านวน 3 ศนูย์    
                เชน่  หมอ้  กระทะ  กะละมงั  ตะหลวิ  กรอบรูป  มดี  ถงั  ถาด  
                แกว้น ้า  จานรอง  ถว้ยชาม  ชอ้นสอ้ม  กระจกเงา  โอง่น ้า  ทีน่อน   
                กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตาน ้ามนั  เตารีด  เครือ่งบดอาหาร  เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้า   
                    เครือ่งป้ิงขนมปงั  กระทะไฟฟ้า  หมอ้ไฟฟ้า  รวมถงึ    หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า   
                    กระตกิน ้ารอ้น กระตกิน ้าแข็ง  ถงัแกส๊  เตา  ผงซกัฟอก  สบู ่ น ้ายาดบักลิน่    
                    แปรง ไมก้วาด  เขง่  มุง้  ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปโูตะ๊   
                น ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน  ฯลฯ    
                                        __(กองการศกึษาฯ)                  
 
 
           คา่อาหารเสรมิ (นม)                                                               จ านวน        820,312  บาท 
                1. คา่อาหารเสรมิ (นม) - โรงเรียน    ต ัง้ไว้   595,938.- บาท 
                         เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม)  ใหแ้ก ่ เด็กเล็ก  ,เด็กอนุบาล   
                    และประถมศกึษาปีที่  1-   6  ส าหรบัโรงเรียน  3   โรงเรียน   
                    ซึง่สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน (สพฐ.)    
                    ดงัน้ี 
                          1.1 โรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง(73 คน X 7.37 บาท X 260วนั)          

                                  =    139,883.-   บาท 

1.2 โรงเรียนบา้นโนนแย้ (121 คน X 7.37บาท X 260วนั)      

  =    231,860.-   บาท 

                          1.3 โรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง (117 คน X7.37 บาท X 260 วนั) 

                                   =    224,195.-   บาท 

                                                          รวม   595,938.-   บาท 

 

                2. คา่อาหารเสรมิ(นม) - ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก     ต ัง้ไว้    174,374.- บาท 
                         เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่อาหารเสรมิ(นม)  ใหแ้ก ่  
                    ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก   3  ศนูย์  คอื   
                                2.1 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก (25 คน X7.37บาท X 260 วนั)         

                                       =  47,905.-  บาท 

                                2.2  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย(้29 คน X 7.37บาท X  260 วนั)   

                                       =  55,570.-  บาท 

                                2.3  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง  (37 คน X 7.37บาท X 260 วนั)       

                                        =  70,899.-  บาท 

                                                                     รวม    174,374.-  บาท 

 
                 3. อบต.ต ัง้สมทบคา่อาหารเสรมิ (นม)    ต ัง้ไว้      50,000.-  บาท  
                               อบต.ต ัง้สมทบเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่อาหารเสรมิ(นม) 
   กรณีราคากลางทีก่ าหนดมรีาคาสงูกวา่ราคาจดัสรร ตามหลกัเกณฑ ์
                       ทีไ่ดท้ าความตกลงกบัส านกังบประมาณ  และกรณีมจี านวนเด็ก 
                       เพิม่หรือลดระหวา่งปี 
 
                                  คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วสามารถถวัจา่ยไดทุ้กรายการ   ภายในวงเงนิ     
                          ทีต่ ัง้งบประมาณไว้  ส าหรบัคา่อาหารเสรมิ(นม)  

                                  *** ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย   ดว่นทีส่ดุ   

                                     ที ่ มท  0816.2/ ว 3301  ลงวนัที ่ 14  มถินุายน 2560  

                                                   **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่3  แผนงานที ่3.1  ขอ้  10  หน้า 94 

                                               __(กองการศกึษาฯ) 
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       งบเงนิอดุหนุน                                                              รวม        1,244,000  บาท 
            เงนิอดุหนุน                                                              รวม        1,244,000  บาท 
            เงนิอดุหนุนสว่นราชการ                                                        จ านวน        1,244,000  บาท 
                     -  เพือ่เป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนเป็นคา่อาหารกลางวนั   
                ใหแ้ก ่ เด็กเล็ก ,เด็กอนุบาลและประถมศกึษาปีที่ 1- 6  ส าหรบั 
                โรงเรียน  3  โรงเรียน  ซึง่สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
                 ข ัน้พื้นฐาน(สพฐ.)  ดงัน้ี  
                              1.  โรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง (73 คน X20.-บาท X 200 วนั)      

                                    =    292,000.-  บาท 

                              2.  โรงเรียนบา้นโนนแย้  (121 คน X20.-บาท X 200 วนั)           

                                    =    484,000.-  บาท 

                              3.  โรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง  (117 คน X20.-บาท X 200 วนั)      

                                    =    468,000.-  บาท 

                                                          รวม   1,244,000.-  บาท 

    
                      คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วสามารถถวัจา่ยไดทุ้กรายการ  ภายในวงเงนิ 
                  ทีต่ ัง้งบประมาณไว้  ส าหรบัรายจา่ยเงนิอดุหนุนสว่นราชการ      

                             *** ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย   ดว่นทีส่ดุ   

                                ที ่ มท 0816.2/ ว 3301  ลงวนัที ่ 14  มถินุายน 2560  

                                            **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่3  แผนงานที ่3.1  ขอ้  1  หน้า  148 

                                                  __(กองการศกึษาฯ) 
 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่               รวม        50,000  บาท 
       งบด าเนินงาน               รวม        50,000  บาท 
              คา่ใช้สอย                    รวม        50,000  บาท 
              รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ
              โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคพษิสนุขับา้                                          จ านวน        50,000  บาท 
            -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการด าเนินโครงการรณรงค์ 
                  และป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง 
                                 ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่1  แผนงานที ่1.1   

                                       ขอ้  2  หน้า  70 

                                      __(ส านกังานปลดั) 
 
 
 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์              รวม        30,000  บาท 
      งบด าเนินงาน                                                                                               รวม        30,000  บาท 
            คา่ใช้สอย                                                                                               รวม        30,000 บาท 
            รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ
               โครงการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร้                                         จ านวน       30,000  บาท 
                      -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการด าเนินโครงการสงเคราะห์ 
                   ผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร ้ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง 
                                       ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่1  แผนงานที ่1.2   

                                             ขอ้  1  หน้า  71 

 
                                        __(ส านกังานปลดั) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน                  รวม       2,775,476  บาท 
      งบบุคลากร                                                                                             รวม       1,080,400  บาท 
            เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                                        รวม       1,080,400  บาท 
            เงนิเดือนพนกังาน                                    จ านวน          793,560  บาท 
                   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
                (รวมข ัน้เงนิเดอืน)ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล  จ านวน  3  อตัรา  
               คอื ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองชา่ง(นกับริหารงานชา่ง)   
               นายชา่งโยธา  และเจา้พนกังานธุรการ  ต ัง้จา่ย  12  เดอืน 
                                    __(กองชา่ง) 
 
            เงนิประจ าต าแหน่ง                                                                          จ านวน           42,000  บาท 
                     - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัผูอ้ านวยการกองชา่ง   
                 ต ัง้จา่ยไว ้ 12  เดอืน__(กองชา่ง) 
 
            คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง                                                                 จ านวน          207,000  บาท 
                     -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
                 (รวมข ัน้เงนิเดอืน)ใหแ้ก่   พนกังานจา้งตามภารกจิ   คอื    
                ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยนายชา่งไฟฟ้า  1  อตัรา  และผูช้ว่ยเจา้พนกังานประปา   
                จ านวน 1  อตัรา   ต ัง้จา่ยไว้  12  เดอืน__(กองชา่ง) 
 
 
            เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง                                                         จ านวน           37,840  บาท 
   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว รวมท ัง้ 
                  เงนิทีจ่า่ยเพิม่ตา่งๆตามระเบยีบทีก่ฎหมายก าหนด    ใหแ้ก ่ 
                 พนกังานจา้งตามภารกจิ  คอื  ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยนายชา่งไฟฟ้า  1  อตัรา 
                 และผูช้ว่ยเจา้พนกังานประปา  จ านวน 1  อตัรา   
                 ต ัง้จา่ยไว ้ 12  เดอืน__(กองชา่ง) 
 
 

    งบด าเนินงาน                                    รวม    1,608,776  บาท 
        คา่ตอบแทน                                                                              รวม     159,130  บาท        
        คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่      จ านวน      89,130  บาท 
            เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ   ต ัง้ไว้   89,130.-  บาท 
                     -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
                 อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ 
                 และผูม้สีทิธิไ์ดร้บัตามระเบยีบกฎหมายและหนงัสอืส ั่งการก าหนด 
                    __(กองชา่ง) 
 
        คา่เช่าบา้น                 จ านวน      50,000  บาท 
               -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น หรือคา่เชา่ซ้ือบา้นหรือคา่ผอ่นช าระเงนิกู้ 
            เพือ่ช าระราคาบา้น  ใหแ้ก ่ พนกังานสว่นต าบล  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิได้ 
            ตามกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนด__(กองชา่ง) 
 

        เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร               จ านวน      20,000  บาท 
       - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร 
              พนกังานสว่นทอ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิได้  ตามกฎหมาย 
              ระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการก าหนด  __(กองชา่ง) 
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           คา่ใช้สอย          รวม      449,646  บาท 
           รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร                                                         จ านวน      389,646  บาท 
                   -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร  คอื จา้งเหมาบคุคล 
              เพือ่ปฏบิตังิานในหน้าทีช่า่งไฟฟ้า ชา่งส ารวจ  ผลติน ้าประปา   
              และจา้งเหมาอืน่ๆที่ อยูใ่นอ านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารสว่นต าบล   
              ตลอดจนคา่จา้งเหมาแรงงานคนงานท ั่วไป  คา่จา้งเหมาแรงงานท าของ  
              คา่จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์โฆษณาเผยแพร่ คา่จา้งเหมา 
              จดัท าวารสารหรือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆคา่จา้งเหมาแรงงานที่ไดม้าซึง่บรกิาร  
              หรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็น   เชน่  คา่ถา่ยเอกสาร        
              คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื คา่ซกัฟอก  คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล   
              คา่ระวางบรรทุก  คา่เชา่ทรพัย์สนิ(ยกเวน้   คา่เชา่ บา้น)   
              คา่โฆษณาและเผยแพร(่รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณา 
              และเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีงโทรทศัน์โรงมหรสพ  
              หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) คา่เบีย้ประกนั  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคด ี
              ตามค าพพิากษา  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ฯลฯ__(กองชา่ง) 
 
 
 
           รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ
            คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร     จ านวน    30,000  บาท 
                   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
               และนอกราชอาณาจกัร  เชน่  คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ   
               คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน   คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ   
               คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ  คา่ลงทะเบยีนตา่งๆในการอบรม    
               ประชุม  สมัมนา  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ ฯลฯ   
               ของพนกังานสว่นต าบล  เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิตามที ่
               กฎหมาย ระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการก าหนด___(กองชา่ง) 
 
 
 
            คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม                                                                      จ านวน    30,000  บาท 
                  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ 
              วสัด ุครุภณัฑ์ตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
                                  __(กองชา่ง) 
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          คา่วสัด ุ                                                                                                     รวม    620,000  บาท 
          วสัดุส านกังาน                                                                                          จ านวน    40,000  บาท 
                    -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน เชน่  หนงัสอื  เครือ่งคดิเลข 
               ขนาดเล็ก  เครือ่งเจาะกระดาษ  ขนาดเล็ก  ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก   
               ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร  เกา้อีพ้ลาสตกิ  แปรงลบกระดานด า ตรายาง   
               ขาต ัง้(กระดานด า) ทีถู่พื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครือ่งตดัโฟม   
                เครือ่งตดักระดาษ  เครือ่งเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพเขยีน  แผนที ่  
               พระบรมฉายาลกัษณ์  แผงปิดประกาศ  แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่วยงาน   
                  แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่ง ๆ มูลี่ ่ มา่นปรบัแสง(ตอ่ผนื) พรม(ตอ่ผนื)  
               นาฬกิาต ัง้หรือแขวน  พระพุทธรูป  พระพุทธรูปจ าลอง  กระเป๋า    
               ตาช ั่งขนาดเล็ก  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ยางลบ  น ้ายาลบค าผดิ   
               เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอล์ค  สมดุ  ซองเอกสาร  ตลบัผงหมกึ   
               น ้าหมกึปรนิท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น ้ายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  
               ไมบ้รรทดั  คลปิ เป๊ก  เข็มหมดุ  กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมดุบญัชี   
                สมดุประวตัขิา้ราชการ  แบบพมิพ์  ผา้ส าลี   ธงชาต ิ  สิง่พมิพ์ที ่     
               ไดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์ของใชใ้นการบรรจุหีบหอ่   น ้ามนัไข 
                ขีผ้ึง้  น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังานฯลฯ 
                              ___(กองชา่ง) 
 
           วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ                                                                               จ านวน    200,000  บาท 
                      -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่  ไมโครโฟน   
                 ขาต ัง้ไมโครโฟน  หวัแรง้ไฟฟ้า  เครือ่งวดั กระแสไฟฟ้า  
                  เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า   มาตรส าหรบัตรวจวงจรไฟฟ้า    
                เครือ่งประจุไฟ    ฟิวส์   เทปพนัสายไฟฟ้า   สายไฟฟ้า    
                 หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ   เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า   ปล ัก๊ไฟฟ้า    
               สวติซ์ไฟฟ้า   หลอดวทิยุทรานซติเตอร์และชิน้สว่นวทิยุ    
               ลูกถว้ยสายอากาศ   รีซีสเตอร์   มฟูวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์    
                ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ 
                ส าหรบัวทิยุ  เครือ่งรบัโทรทศัน์  จานรบัสญัญาณดาวเทียม   
                ดอกล าโพง  แผงวงจร  ผงัแสดงวงจรตา่ง ๆ แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ 
                                                 __ (กองชา่ง) 
 
 
           วสัดุก่อสรา้ง                จ านวน    300,000  บาท 
                   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง  เชน่  ไมต้า่งๆ  คอ้น  คมี   
              ชะแลง  จอบ  สิว่  เสยีม  เลือ่ย  ขวาน  กบไสไม้  เทปวดัระยะ   
              เครือ่งวดัขนาดเล็ก  เชน่  ตลบัเมตร  ลูกดิง่  สวา่น  โถสว้ม   
              อา่งลา้งมอื   ราวพาดผา้  น ้ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์  ส ี ปนูซีเมนต์   
              ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบือ้ง  สงักะสี  ตะป ู เหล็กเสน้  
              แปรงทาสี  ปนูขาว  ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา  ทอ่ตา่งๆ   
              ทอ่น ้าบาดาล  ฯลฯ ___ (กองชา่ง) 
 
 
 

 

 

 

 



 

29/39 

 

           วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                 จ านวน    25,000  บาท 
                      - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์   
                เชน่  ชุดเครือ่งมอืผา่ตดั  ทีว่างกรวยแกว้  กระบอกตวง  
                เบา้หลอม  หูฟงั(Stethoscope) เปลหามคนไข้  คมีถอนฟนั  
                เครือ่งวดัน ้าฝน   ถงัเก็บเชื้อเพลงิ  เครือ่งนึ่ง  เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์    
                ส าลี  และผา้พนัแผล  เวชภณัฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์เอกซเรย์  เคมภีณัฑ์  
                ออกซเิจน  น ้ายาตา่งๆ  เลือด  สายยาง   ลูกยาง หลอดแกว้   
                ลวดเชือ่มเงนิ  ถุงมอื  กระดาษกรอง  จุกตา่งๆ  สตัว์เล้ียง 
                เพือ่การทดลองวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์  ฯลฯ 
                                               ___(กองชา่ง) 

 

          วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่                                                                  จ านวน    5,000  บาท 
                     - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่   เชน่   
                ขาต ัง้กลอ้ง  ขาต ัง้เขยีนภาพ  กลอ่งและระวงิใสฟิ่ล์มภาพยนตร์   
                เครือ่งกรอเทป  เลนส์ซูม  กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป  พูก่นั  ส ี  
                กระดาษเขยีนโปสเตอร์   ฟิล์ม   เมมโมรีก่าร์ด   ฟิล์มสไลด์    
               แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ(ภาพยนตร์  ,วีดโิอเทป  ,แผน่ซีด)ี   
                รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง  อดั  ขยาย  ภาพถา่ยดาวเทียม  ฯลฯ 
                                               __(กองชา่ง) 
 

           วสัดุคอมพวิเตอร์                                                                                     จ านวน    50,000  บาท 
                    - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์   เชน่  แผน่หรือ 
               จานบนัทกึขอ้มลู  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette ,Floppy  Disk , 

                  Removable Disk ,Compact  Disc ,Digital  Video Disc, Flash  Drive)   
    เทปบนัทกึขอ้มลู(ReelMagnetic  Tape ,Cassette  Tape ,Cartridge  Tape)   

               หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึ 
               ส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์   กระดาษตอ่เน่ือง   สาย เคเบลิ   
               หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดสิก์ไดนร์  ซีดรีอมไดร์ฟ  แผน่กรองแสง   
               แผงแป้นอกัขระหรือ แป้นพมิพ์(Key  Board) เมนบอร์ด(Main  Board), 
               เมมโมรีช่ปิ(Memory Chip)เชน่  RAM  คตัซีทฟีดเตอร์(Cutsheet  Feeder)  

                  เมาส์ (Mouse) พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์ (Printer  Switching  Box)   
               เครือ่งกระจายสญัญาณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์(Card)  เชน่   
               Ethernet  Card ,Lan Card ,Anti  virus  Card ,Sound  Card  เป็นตน้   
               เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต์ (Diskette)   
               แบบฮาร์ดดสิต์  (Hard  Disk)  แบบซีดรีอม(CD - ROM)  
               แบบออพตคิอล(Optical) เป็นตน้ ฯลฯ 
                            __(กองชา่ง)   
 

 

          คา่สาธารณูปโภค                           รวม     380,000  บาท 
          คา่ไฟฟ้า                                                                                               จ านวน    380,000  บาท 
                  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัประปาบา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี ่2 , 
              ประปาบา้นสรา้งเรือง  หมูท่ี ่3  ,ประปาบา้นโนนหลอ่โนนแย้ หมูท่ี ่6,7 
               และประปาบา้นเอก  หมูท่ี ่5  
                              ___(กองชา่ง) 
 
 
 



 

30/39 

 

       งบลงทุน                  รวม        86,300  บาท 
            คา่ครุภณัฑ ์                       รวม        86,300  บาท 

            ครุภณัฑ์การเกษตร        
             เครือ่งสบูน ้าบาดาล ซบัเมสิซเิบิล้                                                            จ านวน       54,000  บาท 
                  - เพือ่จดัซ้ือเครือ่งสบูน ้าบาดาล  ซบัเมสิซเิบิล้ ขนาด  2  แรงมา้ 1 เฟส   
               ทอ่สง่  2  นิ้ว  14  ใบพดั(แสตนเลส) และอปุกรณ์  จ านวน  2  เครือ่ง   
               ราคา   27,000.- บาท  
               คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 
                1. เครือ่งสบูน ้าบาดาลชนิดซบัเมสิซเิบิล้  1  เครือ่ง  ประกอบดว้ย 
                     1.1  ตวัเครือ่งสบูน ้าซบัเมสิซเิบิล้     จ านวน  1   ตวั 
                     1.2  มอเตอร์ไฟฟ้าขบัเคลือ่นเครือ่งสบูน ้า   จ านวน  1  ตวั 
                     1.3  อปุกรณ์ประกอบเครือ่งสบูน ้า   จ านวน  1  ชุด 
               2. เป็นเครือ่งสบูน ้าบาดาล  ทีส่ามารถใชต้ดิต ัง้ลงในบอ่บาดาล 
                   ขนาด  6  นิ้วได ้
               3. ตวัเครือ่งสบูน ้าแบบซบัเมสิซเิบิล้ จ านวน  1  ตวั ตามขอ้ 1.1  
                   มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
                     3.1  มตีวัเรือนสบูท าดว้ย Stanless Steel  หรือ  Cast  Iron 
                     3.2  มเีพลาเครือ่งสบูน ้าท าดว้ย  Stanless Steel   
                     3.3  เป็นเครือ่งสบูน ้าทีส่ามารถสบูน ้าลกึ  55  เมตร  
                            ปรมิาณน ้า  100  ลติร/นาที  
               4. มอเตอร์ไฟฟ้าขบัเคลือ่นเครือ่งสบูน ้า  จ านวน 1 ตวั ตามขอ้ 1.2   
                   มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
                    4.1 เป็นมอเตอร์ทีใ่ชก้บัไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮร์ิท      
                          ใหก้ าลงัไมน้่อยกวา่ 2 แรงมา้(2.2 กโิลวตัต์)ทีม่คีวามเร็ว  
                          ระหวา่ง 2,700 – 3,000 รอบ/นาที 
                    4.2  เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใชต้อ่กบัเครือ่งสบูน ้าดว้ยขอ้ตอ่  
                           ท าดว้ยเหล็กแสตนเลส  โดยประกอบกนัมาเป็นชุด 
                    4.3  ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าจะตอ้งเป็นชนิด 
                             -  WATER LUBRICATED CARBON  BEARING SYSTEM  ,  

                                  -  HERMETICALL  SEALED STATOR 

                                  -  BUILT-IN LIGHTING ARRESTORS  ,          

                                  -  LIP TYPE SHAFT SEAL 

                                  -  DOWNWARD THRUST NOT LESS  THAN  400  LBS 

                    4.4  เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทีต่อ่กบัสายไฟฟ้าชนิดตอ่แบบปล ัก๊  
                           เสยีบขนัเกลียวยดึแน่นดว้ยขอ้ตอ่เกลียว 
                    4.5  มชีุดส าหรบัสตาร์ทมอเตอร์ ทีอ่อกแบบมาจากบรษิทั 
                           ผูผ้ลติมอเตอร์ 
               5.  อปุกรณ์ประกอบเครือ่งสบูน ้า จ านวน 1 ชุด  ตามขอ้ 1.3   
                    มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
                    5.1  มฝีาครอบปากบอ่บาดาลเป็นแผน่เหล็กหนาไมน้่อยกวา่  
                           12  มลิลเิมตร  เสน้ผา่นศนูย์กลาง  20 เซนตเิมตร             
                           ใชท้อ่ส ัน้ASTM. หรือ API.  เสน้ผา่นศนูย์กลาง  3  นิ้ว    
                           ยาว  35  เซนตเิมตร ท าเกลียวหวัทา้ย รอ้ยตรงกลางแลว้ 
                           เชือ่มโดยรอบท ัง้บนและลา่ง เจาะรู 2 รู  ส าหรบัรอ้ยสายไฟ 
                           และวดัระดบัน ้า  
                    5.2  มสีายไฟฟ้าส าหรบัตอ่ไฟฟ้าจากมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดVCT 
                           (เสน้ลวดทองแดงฝอยอบ,ฉนวนหุม้ PVC) 
                               ขนาด 3 x 2.5 ตารางมลิลเิมตร  ความยาวไมน้่อยกวา่  50  เมตร  

                                *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 
                                                ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08   

                                                      แผนงานเคหะและชุมชน  ขอ้  13  หน้า 163 
                                                   __(กองชา่ง) 
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           ครุภณัฑ์ก่อสรา้ง        
            ชุดทดสอบความเขม้ขน้ของคอนกรีต(Slump  Test)                                    จ านวน      5,000  บาท 
                    -  เพือ่จดัซ้ือชุดทดสอบความเขม้ขน้ของคอนกรีต(Slump  Test)  
                 จ านวน  1  ชุด ชุดละ  5,000.-บาท  
                 คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 
                 1. แบบหลอ่ตวัอยา่งคอนกรีต  รูปกรวยหวัตดั  เสน้ผา่ศนูย์กลาง 
                      ในทีฐ่าน  8  นิ้ว 
                 2. เหล็กกระทุง้ 
                 3. ถาดรอง  ขนาด  24 x  24  นิ้ว 
                 4. ทีต่กัใชค้อนกรีตใสล่งในแบบ 
                 5. แปลงทองเหลือง 
                 6. เกรียงส าหรบัปาดตวัอยา่ง 

                         *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 
                                      ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08   

                                            แผนงานเคหะและชุมชน  ขอ้  5  หน้า 161 
                                                     __(กองชา่ง) 
 

            แบบหลอ่คอนกรีต(Molds) แบบหลอ่ทรงกระบอก                                       จ านวน     10,000  บาท 
                    - เพือ่จดัซ้ือแบบหลอ่คอนกรีต(Molds) แบบหลอ่ทรงกระบอก    
                 จ านวน  2  ชุดชุดละ  5,000.-บาท  เป็นเงนิ  10,000.- บาท  
                  คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 
                    1. แบบหลอ่คอนกรีตทรงกระบอก  ขนาด  15 x 15 x 15  ซม.   
                        มคีวามหนา  1  ซม.สามารถแยกออกได้ และประกอบกนัไดส้นิท 

                        *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 
                                      ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08   

                                            แผนงานเคหะและชุมชน  ขอ้  5  หน้า 161 
                                                  ___(กองชา่ง) 
 

            แบบหลอ่คอนกรีต(Molds) แบบหลอ่ทรงเหลีย่ม                      จ านวน     14,000  บาท 
                    -  เพือ่จดัซ้ือแบบหลอ่คอนกรีต(Molds) แบบหลอ่ทรงเหลีย่ม    
                  จ านวน  2  ชุดชุดละ  7,000.-บาท  เป็นเงนิ  14,000.- บาท  
                       คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 
                         1. แบบหลอ่คอนกรีตทรงเหลีย่ม ขนาด  15 x 15 x 15  ซม.   
                             มคีวามหนา  1  ซม. สามารถแยกออกได้ และประกอบกนั 
                             ไดส้นิท 

                                   *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 
                                                      ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08   

                                                            แผนงานเคหะและชุมชน  ขอ้  5  หน้า 161 
                                                      __(กองชา่ง) 
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           ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
           เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า              จ านวน     3,300  บาท 
                    -  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  
                (18 หน้า/นาที)  จ านวน  1  เครือ่ง  เครือ่งละ  3,300.-บาท     
                   คณุลกัษณะพื้นฐาน  
                       1. มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi  
                       2. มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 18 หน้าตอ่นาที (ppm)  

                       3. มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB  
                       4. มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  
                           หรือดกีวา่จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
                       5. สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  
                           โดยมถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 150 แผน่  
 
                        ***  ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะ  

                                    พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   ประจ าปี พ.ศ. 2560   

                                    ณ  วนัที ่ 21  เมษายน  2560  ของกระทรวงดจิทิลั 

                                    เพือ่เศรษฐกจิ  และสงัคม 

                                      ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ตามแบบ ผ.08   

                                            แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  6  หน้า 162 
                                                 __(กองชา่ง) 
 
 
 
งานไฟฟ้าถนน          รวม     2,486,000  บาท 
      งบลงทุน                                                                                 รวม     2,486,000  บาท 
           คา่ครุภณัฑ ์                                                                      รวม        100,500  บาท 
           ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ
            โครงการจดัซ้ือชุดเครือ่งขยายเสยีงตามสายพรอ้มอปุกรณ์ครบชุด   จ านวน       50,000  บาท 
            ประจ าหอกระจายขา่ว  บา้นโนนแย ้ หมูท่ี ่7 
            คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 
               1. เครือ่งขยายเสยีง  ขนาดไมน้่อยกวา่ 550  วตัต์ จ านวน  1 เครือ่ง  
               2. ล าโพงฮอร์น  ขนาด  8  นิ้ว(2 ดอก)  จ านวน   2   ตวั และ 
                   ตวักนัฮอร์นขาด  จ านวน   2   ตวั 
               3. เครือ่งเสยีง จ านวน  1  เครือ่ง  
                      - สามารถเลน่แผน่ CD ,VCD  และ DVD ได ้ 
                      - มชีอ่งตอ่สญัญาณ  Input    Output  

                      - ใชก้บัไฟ   220   โวลต์  
               4. ไมโครโฟน(แบบมสีาย)  จ านวน  1 ชุด 
               5. สายดรอปวายด์  ไมน้่อยกวา่  650  เมตร   
               6. สายไฟฟ้า(ขนาด 2 * 2.5 มม.)  ไมน้่อยกวา่  50  เมตร 
               7. รายการเบ็ดเตล็ด(สายรดั + ผา้เทป +ปล ัก๊) 
                                                                                           
                   **** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 
                                ***  แบบแปลนแผนผงั  หน้า  122 - 123 

                               ****  ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  65  หน้า 122 
                                          _(กองชา่ง) 
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         โครงการจดัซ้ือชุดเครือ่งขยายเสยีงตามสายพรอ้มอปุกรณ์ครบชุด                   จ านวน       50,500  บาท 
           ประจ าหอกระจายขา่ว  บา้นวงัไฮ  หมูท่ี ่4 
            คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 
              1. เครือ่งขยายเสยีง  ขนาดไมน้่อยกวา่ 550  วตัต์  จ านวน  1  เครือ่ง   
              2. ล าโพงฮอร์น  ขนาด  8  นิ้ว(2 ดอก)  จ านวน  1  ตวั  และ 
                  ล าโพงฮอร์น  ขนาด  8  นิ้ว(1 ดอก)  จ านวน  1  ตวั 
              3. เครือ่งเสยีง จ านวน  1  เครือ่ง   
                    - สามารถเลน่แผน่ CD ,VCD  และ DVD ได ้ 
                    - มชีอ่งตอ่สญัญาณ  Input    Output  

                    - ใชก้บัไฟ   220   โวลต์  
              4. ไมโครโฟน(แบบมสีาย)  จ านวน    1   ชุด 
              5. สายดรอปวายด์  ไมน้่อยกวา่  1,000  เมตร   
              6. รายการเบ็ดเตล็ด(สายรดั + ผา้เทป +ปล ัก๊) 

                   ****ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด  

                              ***  แบบแปลนแผนผงั  หน้า  124 - 125 

                              **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  37  หน้า 115 

                                               _(กองชา่ง) 
 

          คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง                       รวม       2,385,500  บาท 
          อาคารตา่ง  ๆ
          โครงการกอ่สรา้งอาคารโรงจอดรถ               จ านวน         490,000  บาท 
                   -  กอ่สรา้งอาคารโรงจอดรถ อบต.หญา้ปลอ้ง  บา้นเอก  หมูท่ี ่5            
                กวา้ง  7.00   เมตร   ยาว  15.00   เมตร    
                             **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 – แบบแปลนแผนผงั   หน้า 126 - 144 

                   **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  74  หน้า 125 
                                  ___(กองชา่ง) 
 
          คา่ก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค 
          โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กวา้ง  4.00  เมตร     จ านวน         199,500  บาท 
          หนา  0.10  เมตร    ยาว  58.50  เมตร (หรือมขีนาดพื้นที ่
          ไมน้่อยกวา่  234  ตร.ม) บา้นโนนแย ้ หมูท่ี ่ 7 
                  -  กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   กวา้ง  4.00  เมตร  หนา 0.10  เมตร    

                         ยาว  58.50  เมตร (หรือมขีนาดพื้นทีไ่มน้่อยกวา่   234  ตร.ม)   

                         บา้นโนนแย้  หมูท่ี ่ 7 

                                  **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า   145 - 153 

                                  **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  62  หน้า 121 
                                   ___(กองชา่ง) 
 
          โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กวา้ง  5.00  เมตร                    จ านวน       249,500  บาท 
           ยาว  120  เมตร  หนา   0.10   เมตร (มขีนาดพื้นทีไ่มน้่อยกวา่  600  ตร.ม)   
           บา้นโนนหลอ่  หมูท่ี ่ 6 
         -  กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   กวา้ง  5.00  เมตร   ยาว  120  เมตร   

                        หนา   0.10   เมตร (มขีนาดพื้นทีไ่มน้่อยกวา่  600  ตร.ม)   

                        บา้นโนนหลอ่  หมูท่ี ่ 6  

                                   **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า  154 - 160 

                                   **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  49  หน้า 118 
                                        ___(กองชา่ง) 
 
         โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก(คุม้โนนขยอม) กวา้ง  5.00 เมตร        จ านวน      99,500  บาท 
           ยาว   33.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร (มขีนาดพื้นทีไ่มน้่อยกวา่  167.50  ตร.ม)   
         บา้นโนนส านกั  หมูท่ี ่ 8 

       -  กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก(คุม้โนนขยอม)  กวา้ง  5.00 เมตร  

          ยาว  33.50 เมตร  หนา  0.15  เมตร (มขีนาดพื้นทีไ่มน้่อยกวา่  167.50  ตร.ม)   

          บา้นโนนส านกั  หมูท่ี ่ 8  

                     **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า  161 - 167 

                          **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  70  หน้า 124 

                                           ___(กองชา่ง) 



34/39 

 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก(ซอย 4) กวา้ง  2.70  เมตร           จ านวน      60,000  บาท 
 ยาว   50  เมตร  หนา  0.10  เมตร(มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่   135  ตร.ม)    
บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 1 
           -  กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก(ซอย  4) กวา้ง  2.70  เมตร   

              ยาว   50  เมตร     หนา  0.10  เมตร(มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่   135  ตร.ม)    

              บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 1     

                                    **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า  168 - 174 

                                    **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  3  หน้า 105 
                                ___(กองชา่ง) 
 

          โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก(ซอยเฟรสิรีสอร์ท) หมูท่ี ่8             จ านวน     150,000  บาท 
          กวา้ง  4.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร  ยาว  61  เมตร(หรือมขีนาด 
          พื้นทีไ่มน้่อยกวา่  244  ตร.ม)  บา้นโนนส านกั  หมูท่ี ่ 8 
                    - กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก(ซอยเฟรสิรีสอร์ท)  หมูท่ี ่8   

                      กวา้ง  4.00  เมตร    หนา  0.15  เมตร  ยาว  61  เมตร(หรือมี 

                      ขนาดพื้นทีไ่มน้่อยกวา่  244  ตร.ม)  บา้นโนนส านกั  หมูท่ี ่  8      

                               **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า   175 - 181 

                               **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  71  หน้า 124 

                           ___(กองชา่ง) 

         โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก(เสน้หนองขาม)                            จ านวน     207,500  บาท 
         กวา้ง  4.00  เมตร   ยาว  84 เมตร  หนา  0.15   เมตร  
         (มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่  336  ตร.ม)  บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 2 
                      -  กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก(เสน้หนองขาม)  กวา้ง  4.00  เมตร    

                         ยาว  84 เมตร    หนา  0.15   เมตร (มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่  336  ตร.ม)   

                         บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 2     

                                 **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า  182 - 188 

                                 **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  12  หน้า 108 

                            ___(กองชา่ง) 

 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเพิม่เตมิไหลท่าง                            จ านวน       99,500  บาท 

         ขา้งละ 1.00  เมตร  กวา้ง  1.00  เมตร  ยาว   77  เมตร    
         หนา   0.15   เมตร(หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่  154  ตร.ม)   
         บา้นวงัไฮ  หมูท่ี ่ 4     
                - กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กเพิม่เตมิไหลท่างขา้งละ   1.00  เมตร  

                  กวา้ง  1.00  เมตร  ยาว  77  เมตร   หนา  0.15  เมตร 

                  (หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่  154  ตร.ม)  บา้นวงัไฮ  หมูท่ี ่  4    

                     **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า  189 - 195 

                          **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  27  หน้า 112 
                                         ___(กองชา่ง) 

        โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลุก  กวา้งเฉลีย่   4.00  เมตร             จ านวน      99,500  บาท 
        หนาเฉลีย่   0.20   เมตร  ระยะทาง  82  เมตร 
        (หรือมปีรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกวา่   65.60   ลบ.ม)   
        บา้นวงัไฮ  หมูท่ี ่ 4 
                -  กอ่สรา้งถนนหนิคลุก   กวา้งเฉลีย่   4.00  เมตร   หนาเฉลีย่   0.20   เมตร   

                   ระยะทาง  82  เมตร(หรือมปีรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกวา่    65.60   ลบ.ม)   

                   บา้นวงัไฮ  หมูท่ี ่ 4     

                                **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า   196 - 200 

  
                                **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  31  หน้า 113 
                                     ___(กองชา่ง)            

       โครงการกอ่สรา้งหอกระจายขา่ว  ประจ าหมูบ่า้น  บา้นสรา้งเรือง  หมูท่ี ่ 3          จ านวน      70,000  บาท 
                -  กอ่สรา้งหอกระจายขา่ว  ประจ าหมูบ่า้น  บา้นสรา้งเรือง  หมูท่ี ่ 3   

                              **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า  201 - 208 

                              **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  21  หน้า 111 

                                    ___(กองชา่ง) 
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       โครงการกอ่สรา้งหอกระจายขา่ว  ประจ าหมูบ่า้น  บา้นเอก  หมูท่ี ่ 5                   จ านวน      70,000  บาท 
               - กอ่สรา้งหอกระจายขา่ว  ประจ าหมูบ่า้น  บา้นเอก  หมูท่ี ่ 5   

                             **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า 209 - 216 

    
                             **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  44  หน้า 117 

                                    ___(กองชา่ง) 

       โครงการลอกสนัคลองอสีานเขยีวสองขา้งทาง  หมูท่ี ่3                                     จ านวน     359,000  บาท 
        บา้นสรา้งเรือง - หมูท่ี ่5  บา้นเอก 
               -  ลอกสนัคลองอสีานเขียวสองขา้งทาง   หมูท่ี ่3  บา้นสรา้งเรือง - หมูท่ี ่ 5 บา้นเอก  

                               **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า  217 - 223 

                               **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  24  หน้า 112 
                                  ___(กองชา่ง) 

          โครงการวางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกั  ขนาดทอ่          จ านวน     189,500  บาท 
          เสน้ผา่นศนูย์กลาง  0.60  เมตร (จ านวน 70  ทอ่น) 
          บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 1 
                     - วางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกั   ขนาดทอ่เสน้ผา่นศูนย์กลาง  0.60  เมตร 

                (จ านวน 70  ทอ่น)  บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 1 

                          **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า 224 - 229 

                          **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  8  หน้า 106 
                                       ___(กองชา่ง) 

           โครงการวางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกั(หน้าประปาหมูบ่า้น)                     จ านวน     42,000  บาท 
          ขนาดทอ่เสน้ผา่นศนูย์กลาง  0.40  เมตร (จ านวน  25  ทอ่น)  
          บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 2 
                      - วางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พกั(หน้าประปาหมูบ่า้น)   

                   ขนาดทอ่เสน้ผา่นศูนย์กลาง  0.40  เมตร(จ านวน  25  ทอ่น)  

                   บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 2   

                             **** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  ปร. 5 - แบบแปลนแผนผงั   หน้า  230 - 235 

                             **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่4  แผนงานที ่4.1  ขอ้  20  หน้า 110 
                                       ___(กองชา่ง) 

 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน                                                        รวม     179,000  บาท 
       งบด าเนินงาน                          รวม      179,000  บาท 
           คา่ใช้สอย                         รวม     179,000  บาท 
           รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ                   
             โครงการ อบต.สญัจร                          จ านวน      40,000  บาท 
                    -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการด าเนินโครงการ อบต.สญัจร 
                 ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง โดยออกบรกิารเยีย่มเยียนพบปะประชาชน 
                 และเพือ่รบัทราบปญัหาความเดอืดรอ้นความตอ้งการ ของประชาชน 
                 ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้งรว่มกบัหน่วยงานตา่งๆ 
                                       ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่5  แผนงานที ่5.3   

                                             ขอ้  1  หน้า  134 

                                    __(ส านกังานปลดั) 

             โครงการฝึกอบรมอาชีพแกผู่ด้อ้ยโอกาสและประชาชนท ั่วไป         จ านวน     30,000  บาท 
                      -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ 
                  ผูด้อ้ยโอกาสและประชาชนท ั่วไป  เพือ่ใหผู้ด้อ้ยโอกาสและ 
                  ประชาชนท ั่วไป  มคีวามรู ้ ทกัษะดา้นอาชีพ  ตลอดจนสรา้ง 
                  โอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสและ 
                  ประชาชนท ั่วไป 
                                       ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่2  แผนงานที ่2.1   

                                             ขอ้  4  หน้า  83 

                                          __(ส านกังานปลดั) 
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              โครงการศรีสะเกษพฒันาตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง                 จ านวน     89,000  บาท 
                      -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศรีสะเกษพฒันา 
                    ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  โดยการน้อมน า 
                    แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงของในหลวง  รชักาลที ่9   
                    มาประยุกต์ใชใ้นชีวติสง่เสรมิการท างานในเชงิบรูณาการรว่มกนั   
                    พฒันาสมาชกิในชุมชนใหม้อีงค์ความรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพียง 
                    สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้  และเพือ่เป็นการ 
                    เฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ   
                    และสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร 
                                       ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่2  แผนงานที ่ 2.1   

                                             ขอ้  15   หน้า  86 

                                              __(ส านกังานปลดั) 
 
 
              โครงการสรา้งความย ั่งยืนหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียงตน้แบบ                       จ านวน     20,000  บาท 
                          -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสรา้งความย ั่งยืน 
                    หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียงตน้แบบ  สง่เสรมิใหค้รวัเรือน 
                    หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียงตน้แบบพึง่พาตวัเองได้  
                                 ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่2  แผนงานที ่2.1   

                                     ขอ้  16   หน้า  86 

                                             __(ส านกังานปลดั) 
 

 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่                 รวม      50,000  บาท 
      งบด าเนินงาน                             รวม      50,000  บาท 
           คา่ใช้สอย                รวม      50,000  บาท 
           รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ 
            โครงการศนูย์วฒันธรรมเฉลมิราชต าบลหญา้ปลอ้ง                                     จ านวน     50,000  บาท 
                     - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศนูย์วฒันธรรมเฉลมิราช 
                 ต าบลหญา้ปลอ้ง  เพือ่เป็นการอนุรกัษ์มรดกภมูปิญัญาทาง 
                 วฒันธรรมของคนในทอ้งถิน่ใหเ้ป็นเหลง่เรียนรู ้ และน าไปสู ่                
                 การสรา้งรายไดใ้หชุ้มชน  
                                       ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่3  แผนงานที ่3.4   

                                             ขอ้  4  หน้า  101 
                                           ___(กองการศกึษาฯ) 
  
 
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว            รวม       10,000  บาท 
      งบด าเนินงาน                 รวม       10,000  บาท 
          คา่ใช้สอย                รวม        10,000  บาท 
          รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ
            โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์และพฒันาเสน้ทางไปวดัพระธาตเุรืองรอง       จ านวน      10,000  บาท
       -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์และพฒันา 
               เสน้ทางไปวดัพระธาตเุรืองรองเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในพื้นที่ 
               ต าบลหญา้ปลอ้ง 
                                       ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่6  แผนงานที ่6.1   

                                             ขอ้  2  หน้า  137 

                                             ___(ส านกังานปลดั) 
 

 

 



37/39 

 

แผนงานการเกษตร 

งานสง่เสรมิการเกษตร                รวม      100,000  บาท 
      งบด าเนินงาน                              รวม       100,000  บาท 
          คา่ใช้สอย               รวม         90,000  บาท 
          รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ
           โครงการชุมชนตน้แบบลดคดัแยกขยะตน้ทาง                  จ านวน       50,000  บาท 
                      - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการชุมชนตน้แบบ 
                 ลดคดัแยกขยะตน้ทาง  เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของชุมชน 
                 ในการคดัแยกขยะทีต่น้ทาง  และสามารถคดัแยกขยะเพือ่น ากลบัมา 
                 ใชใ้หม ่  ท ัง้การรีไซเคลิและการแปรรูปเป็นพลงังานน าไปสูก่าร 
                 จดัการขยะรูปแบบใหมไ่ดต้อ่ไป 
                                       ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่6  แผนงานที ่6.3   

                                             ขอ้  3  หน้า  141 

                                   ___(ส านกังานปลดั) 
 
           โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ              จ านวน      40,000  บาท 
           สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
                  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช 
              อนัเน่ืองมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ   
              สยามบรมราชกุมารี   เพือ่รกัษาและอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช 
               ในทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่บืไป__(ส านกังานปลดั) 
                              ****ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่2  แผนงานที ่ 2.2   

                                 ขอ้  4  หน้า  88 
 

 
          คา่วสัด ุ                   รวม       10,000  บาท 
          วสัดุการเกษตร                    รวม       10,000  บาท 
                    -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารเกษตร  เชน่  สารเคมป้ีองกนัและ 
               ก าจดัศตัรูพืชและสตัว์ อาหารสตัว์   พนัธุ์พืช ปุ๋ ย พนัธุ์สตัว์ปีก 
               และสตัว์น ้า น ้าเชื้อพนัธุ์สตัว์ วสัดเุพาะช า อปุกรณ์ในการขยาย 
               พนัธุ์พืช  เชน่  ใบมดี  เชือก  ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ  หน้ากากป้องกนั 
               แกส๊พษิ  สปรงิเกลอร์(Sprinkler)  จอบหมนุ  จอบพรวน  ผาน 
               ไถกระทะ  เครือ่งหยอดหรือหวา่นเมล็ดพนัธุ์  เครือ่งท าความสะอาด 
                เมล็ดพนัธุ์  เครือ่งกระเทาะเมล็ดพืช  คราดซีพ่รวนดนิระหวา่งแถว   
                เครือ่งดกัแมลง  ตะแกรงรอ่นเบนโธส  อวน(ส าเร็จรูป)กระชงั ฯลฯ 
                            __ (ส านกังานปลดั) 

 

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง             รวม       8,527,992  บาท 
      งบกลาง             รวม       8,527,992  บาท 
         งบกลาง              รวม       8,527,992  บาท 
          เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม                                       จ านวน            49,602  บาท 
                    -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม 
              ในอตัรารอ้ยละ 5  ของคา่จา้งพนกังานจา้ง 
                        *** ตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต.  ดว่นทีส่ดุ   

                              ที ่ มท 0809.5/ ว 9  ลงวนัที่  22  มกราคม 2557  

                        *** ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นมาก   

                               ที ่ มท 0809.4/ ว 1326  ลงวนัที ่ 4  กรกฎาคม  2560  

                                       **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่5  แผนงานที ่5.2  ขอ้  1  หน้า 133 

                                         ___(ส านกังานปลดั) 
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           เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ                     จ านวน      5,432,400   บาท 
                    -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหก้บัคนชรา 
                 ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง(เดมิ   624  คน ต ัง้เพิม่   58  คน) 
                         *** ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   

                               ที ่ มท 0810.6/ ว 1234  ลงวนัที ่ 23 มถินุายน  2560  
                                       **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่1  แผนงานที ่1.3  ขอ้  1  หน้า 72 

                                    ___(ส านกังานปลดั) 
 
            เบี้ยยงัชีพคนพกิาร                   จ านวน     2,496,000  บาท 
                      -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหก้บัคนพกิาร 
                  ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง(เดมิ   227  คน ต ัง้เพิม่   33  คน) 
                           *** ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   

                                 ที ่ มท 0810.6/ ว 1234  ลงวนัที่  23 มถินุายน  2560 

                                        **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่1  แผนงานที ่1.3  ขอ้  2  หน้า 72 

                                    ___(ส านกังานปลดั) 
 
             เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์            จ านวน         90,000  บาท 
                     -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหก้บัผูป่้วยเอดส์ 
                   ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง(เดมิ   12  คน ต ัง้เพิม่   3  คน) 
                          *** ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   

                                ที ่ มท 0810.6/ ว 1198  ลงวนัที ่ 20  มถินุายน  2560  

                                        **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่1  แผนงานที ่1.3  ขอ้  3  หน้า 72 

                                      ___(ส านกังานปลดั) 
 
 
           ส ารองจ่าย                               จ านวน       200,000  บาท 
                   -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉินมสีาธารณภยัเกดิขึน้   
               หรือบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเทา่นัน้   
               หรือในกจิการทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหน้า เชน่  
               กรณีการเกดิสาธารณภยัตา่งๆ ,ภยัแลง้ ,วาตภยั ,อคัคภียั , 
               อทุกภยั  เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน 
               ในพื้นที ่อบต.หญา้ปลอ้ง 
                           **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่1  แผนงานที ่1.3  ขอ้  5  หน้า 73 
 
 
           รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั             จ านวน     110,000  บาท 
                  -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพอบต.หญา้ปลอ้ง 
               ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ  40  ของคา่บรกิารสาธารณสขุทีไ่ดร้บัจาก 
                กองทุนหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต_ิ__(ส านกังานปลดั) 
                       *****ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ    
                           เรือ่ง  การก าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

                          ด าเนินงานและบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่  

                          หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และกฎหมาย ระเบยีบหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
                                 **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่1  แผนงานที ่1.3  ขอ้  4  หน้า 73 

                                    ___(ส านกังานปลดั) 
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           เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นท้องถิน่ (กบท.)                 จ านวน      149,990  บาท 
                  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
               (ก.บ.ท.)โดยหกัเงนิจากประมาณการรายรบัในอตัรารอ้ยละหนึ่ง  
                 (ไมร่วมรายรบัจากพนัธบตัร  เงนิกู ้ เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิใหห้รือ เงนิอดุหนุน) 

                     *****ตามหนงัสอืส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่    

                          ที ่ มท  0808.5/ว 29  ลงวนัที่  12  กรกฎาคม  2560 

                                   **** ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่พ.ศ.2561 – 2564  ยุทธศาสตร์ที ่ 5  แผนงานที ่5.2  ขอ้  2  หน้า 133 

                                          __(ส านกังานปลดั) 


