
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
............................................................................................ 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง                
ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  2/2564  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2564              
และนายอ าเภอเมืองศรีสะเกษได้อนุมัติ  แล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณ         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   30    เดือน  กันยายน    พ.ศ.  2564 
 
 

                  (นายเสน่ห์    นามจันทรา) 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 
 
 
 
 



ส ำเนำ 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 



องคการบริหารสวนตําบลหญาปลอง
เขต/อําเภอ เมืองศรีสะเกษ    จังหวัดศรีสะเกษ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บานเอก  หมูที่ 5  ซอย-  ถนนวังไฮ-สรางเรือง  แขวง/ตําบล หญาปลอง
  เขต/อําเภอ เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000

พื้นที่ 19.16 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,039 คน
ชาย 2,968 คน

หญิง 3,071 คน

ขอมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

Microsoft
Textbox
ข้อมูล  ณ  วันที่ 28 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหญาปลอง
อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ



ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ำนประธำนสภำฯ  และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญ้ำปล้อง 

 บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหญ้าปล้อง  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการ 
และแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้ 

      1. สถำนะกำรคลัง 

              1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ  วันที่  13  สิงหาคม  2564  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
     1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จ านวน           42,475,843.21       บาท   
  1.1.2 เงินสะสม     จ านวน           18,957,026.04       บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน      15,395,217.35      บาท 
  1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน    49    โครงการ  
                            รวม    2,727,098.81  บาท 
  1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน   9  โครงการ   รวม   1,140,600.00  บาท 

         1.2 เงินกู้คงค้าง     จ านวน      0.00       บาท 

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ 2563   
              2.1 รายรับจริง     จ านวน    33,574,373.53   บาท    ประกอบด้วย 
          หมวดภาษีอากร     จ านวน         134,668.00    บาท 
          หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต จ านวน           95,873.22    บาท 
          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน         209,847.55    บาท 
          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน         563,763.00    บาท 
          หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน            9,823.38     บาท 
          หมวดรายได้จากทุน    จ านวน         0.00    บาท 
          หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน     16,891,459.38    บาท 
          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน     15,668,939.00    บาท 

      2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  1,756,081.00 บาท     

      2.3 รายจ่ายจริง   จ านวน   28,041,934.08  บาท   ประกอบด้วย    
 
 
 
 
 



   
 
       งบกลาง   จ านวน       8,437,190.00   บาท 
      งบบุคลากร  จ านวน     10,999,224.13    บาท 
      งบด าเนินงาน จ านวน       5,171,211.47    บาท 
      งบลงทุน  จ านวน       1,598,100.00    บาท 
      งบเงินอุดหนุน จ านวน       1,836,208.48    บาท 
      งบรายจ่ายอื่น จ านวน          0.00    บาท 

     2.4 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ ำนวน   1,442,081.00 บำท     

     2.5 มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่     จ ำนวน   805,400.00  บำท     

     2.6 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม     จ ำนวน  0.00   บำท     

     2.7 รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้     จ ำนวน   0.00   บำท     

 
 

 



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหญาปลอง
อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 134,668.00 500,300.00 135,100.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

95,873.22 40,100.00 77,700.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 209,847.55 150,300.00 150,200.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

563,763.00 400,000.00 600,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 9,823.38 7,500.00 1,700.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 200.00 200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,013,975.15 1,098,400.00 964,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,891,459.38 16,901,600.00 15,035,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,891,459.38 16,901,600.00 15,035,100.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,668,939.00 15,000,000.00 16,600,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,668,939.00 15,000,000.00 16,600,000.00

รวม 33,574,373.53 33,000,000.00 32,600,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหญาปลอง
อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,437,190.00 9,644,052.00 9,957,635.00

งบบุคลากร 10,999,224.13 12,329,863.00 13,027,160.00

งบดําเนินงาน 5,171,211.47 7,965,485.00 6,507,605.00

งบลงทุน 1,598,100.00 1,576,600.00 1,616,800.00

งบเงินอุดหนุน 1,836,208.48 1,484,000.00 1,490,800.00

รวมจายจากงบประมาณ 28,041,934.08 33,000,000.00 32,600,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง

อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง
อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,845,020

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 706,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,255,421

แผนงานสาธารณสุข 215,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 446,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 80,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 243,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,621,084

แผนงานการเกษตร 230,280

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,957,635

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,600,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหญาปลอง

อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,957,635 9,957,635
    งบกลาง 9,957,635 9,957,635

หนา : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,190,120 328,200 2,111,160 210,840 7,840,320
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 0 0 2,225,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,964,600 328,200 2,111,160 210,840 5,614,800

งบดําเนินงาน 2,044,600 0 686,400 0 2,731,000
    คาตอบแทน 148,000 0 270,000 0 418,000

    คาใชสอย 1,271,600 0 256,400 0 1,528,000

    คาวัสดุ 220,000 0 110,000 0 330,000

    คาสาธารณูปโภค 405,000 0 50,000 0 455,000

งบลงทุน 26,300 0 150,400 37,000 213,700
    คาครุภัณฑ 26,300 0 150,400 37,000 213,700

งบเงินอุดหนุน 60,000 0 0 0 60,000
    เงินอุดหนุน 60,000 0 0 0 60,000

รวม 7,321,020 328,200 2,947,960 247,840 10,845,020

หนา : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 505,560 0 505,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 505,560 0 505,560

งบดําเนินงาน 116,000 85,000 201,000
    คาใชสอย 116,000 5,000 121,000

    คาตอบแทน 0 50,000 50,000

    คาวัสดุ 0 30,000 30,000

รวม 621,560 85,000 706,560

หนา : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,378,360 0 2,378,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,378,360 0 2,378,360

งบดําเนินงาน 311,000 1,275,261 1,586,261
    คาตอบแทน 96,000 0 96,000

    คาใชสอย 75,000 620,250 695,250

    คาวัสดุ 80,000 655,011 735,011

    คาสาธารณูปโภค 60,000 0 60,000

งบลงทุน 0 20,000 20,000
    คาครุภัณฑ 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 1,150,800 1,270,800
    เงินอุดหนุน 120,000 1,150,800 1,270,800

รวม 2,809,360 2,446,061 5,255,421

หนา : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 55,000 55,000
    คาใชสอย 55,000 55,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

รวม 215,000 215,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 396,000 0 396,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 396,000 0 396,000

งบดําเนินงาน 0 50,000 50,000
    คาใชสอย 0 50,000 50,000

รวม 396,000 50,000 446,000

หนา : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000
    คาใชสอย 80,000 80,000

รวม 80,000 80,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 188,000 10,000 45,000 243,000
    คาใชสอย 188,000 10,000 45,000 243,000

รวม 188,000 10,000 45,000 243,000

หนา : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,736,640 0 1,736,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,736,640 0 1,736,640

งบดําเนินงาน 1,501,344 0 1,501,344
    คาตอบแทน 140,000 0 140,000

    คาใชสอย 676,344 0 676,344

    คาวัสดุ 365,000 0 365,000

    คาสาธารณูปโภค 320,000 0 320,000

งบลงทุน 110,000 1,273,100 1,383,100
    คาครุภัณฑ 110,000 0 110,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 1,273,100 1,273,100

รวม 3,347,984 1,273,100 4,621,084

หนา : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 170,280 170,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 170,280 170,280

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    คาใชสอย 60,000 60,000

รวม 230,280 230,280

หนา : 8/8



 



 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหญาปลอง
อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 593,070.58 0.00 280,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 23,923.81 185.10 20,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 81,525.90 150,000.00 -50.00 % 75,000.00
     ภาษีป้าย 53,367.00 52,727.00 50,000.00 20.00 % 60,000.00
     อากรการฆาสัตว 300.00 230.00 300.00 -66.67 % 100.00

รวมหมวดภาษีอากร 670,661.39 134,668.00 500,300.00 135,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,912.76 3,249.50 2,000.00 -25.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 1,420.00 2,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 1,000.00 -90.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,325.44 1,135.35 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,160.00 950.00 1,000.00 -90.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,960.00 20,334.00 1,000.00 1,900.00 % 20,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบา 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับการผิดสัญญา 16,416.00 51,872.00 10,000.00 400.00 % 50,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 0.00 1,000.00 -90.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

24,775.00 15,225.00 20,000.00 -90.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 540.00 427.37 500.00 -80.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 680.00 100.00 0.00 % 100.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 55,509.20 95,873.22 40,100.00 77,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 500.00 0.00 200.00 -50.00 % 100.00
     ดอกเบี้ย 203,818.66 209,847.55 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 204,318.66 209,847.55 150,300.00 150,200.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 479,724.00 563,763.00 400,000.00 50.00 % 600,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 479,724.00 563,763.00 400,000.00 600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 4,000.00 100.00 0.00 % 100.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 2,350.00 905.38 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 4,500.00 1,000.00 -90.00 % 100.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาขายแบบพิมพและคํารอง 18.00 12.00 100.00 0.00 % 100.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 25.00 16.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาสมัครสมาชิกหองสมุด 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 6,590.00 390.00 5,000.00 -98.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 8,983.00 9,823.38 7,500.00 1,700.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 200.00 200.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 233,770.10 257,037.20 200,000.00 -25.00 % 150,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,074,139.42 8,430,300.27 8,800,000.00 -14.77 % 7,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,171,179.84 2,170,395.18 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 32,748.40 31,267.87 25,000.00 0.00 % 25,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,219,395.38 4,555,808.79 4,700,000.00 -14.89 % 4,000,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 73.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาภาคหลวงแร 42,129.79 39,855.98 35,000.00 -14.29 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 45,941.38 40,440.09 40,000.00 -25.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,166,258.00 1,363,732.00 1,100,000.00 18.18 % 1,300,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 2,550.00 0.00 1,500.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 2,484.20 2,622.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,990,669.51 16,891,459.38 16,901,600.00 15,035,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 15,340,507.00 15,668,939.00 15,000,000.00 10.67 % 16,600,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,340,507.00 15,668,939.00 15,000,000.00 16,600,000.00
รวมทุกหมวด 34,750,372.76 33,574,373.53 33,000,000.00 32,600,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหญาปลอง

อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,600,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 135,100 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

ภาษีป้าย จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเพิ่มขึ้น

อากรการฆาสัตว จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 77,700 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม
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คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

จํานวน 100 บาท

ตั้งรองรับ  คาดวาจะเก็บไดในปนี้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 100 บาท

ตั้งรองรับ  คาดวาจะเก็บไดในปนี้

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเพิ่มขึ้น

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 100 บาท

ตั้งรองรับในปงบประมาณนี้

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบา จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเพิ่มขึ้น

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง
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คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,200 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 600,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,700 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม
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เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาขายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาสมัครสมาชิกหองสมุด จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

หมวดรายได้จากทุน รวม 200 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 100 บาท

รายไดจากทุนอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,035,100 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,500,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง
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คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 100 บาท

ประมาณการไวเทากับปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเทาเดิม

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะลดลง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,300,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,600,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,600,000 บาท

ประมาณการไวมากกวาปที่แลว เนื่องจากคาดวาจะเพิ่มขึ้น

วันที่พิมพ : 5/10/2564  13:53:17 หนา : 5/5

Microsoft
Textbox
28/9/2564   06.10:16



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 65,226 62,668 75,717 -8.93 % 68,955

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000 3,903 36,345 -90.37 % 3,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,500,800 5,752,800 6,456,000 5.87 % 6,835,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,168,800 2,160,800 2,496,000 -6.25 % 2,340,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 68,500 90,000 0 % 90,000

เงินสํารองจาย 0 98,529 427,230 -53.19 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 319,980

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต
.หญ้าปล้อง

0 0 110,000 -9.09 % 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลหญ้าปล้อง
อําเภอเมืองศรีสะเกษ    จังหวัดศรีสะเกษ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต
.หญ้าปล้อง

110,000 110,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

169,990 179,990 359,980 -100 % 0

เงินชวยพิเศษผู้รับบํานาญ 68,670 0 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 0 0 117,240 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,157,486 8,437,190 10,168,512 9,957,635
รวมงบกลาง 8,157,486 8,437,190 10,168,512 9,957,635
รวมงบกลาง 8,157,486 8,437,190 10,168,512 9,957,635

รวมแผนงานงบกลาง 8,157,486 8,437,190 10,168,512 9,957,635
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 0 0 100 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 0 100 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,540,800 1,540,800 1,540,800 0 % 1,540,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,540,800 1,540,800 1,540,800 2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,164,940 3,346,800 3,647,560 -24.48 % 2,754,600

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 267,480 207,121.93 271,200 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,000 32,118.87 45,420 -100 % 0

เงินอื่น ๆ 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,660,420 3,796,040.8 4,174,180 2,964,600
รวมงบบุคลากร 5,201,220 5,336,840.8 5,714,980 5,190,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

10,800 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 42,000 48,000 48,000 0 % 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 49,079 66,479 76,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 101,879 114,479 144,200 148,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 77,000 82,500 96,000 6.25 % 102,000

คาจ้างเหมาบริการคนงานประจํารถบรรทุก
น้ําเอนกประสงค์

0 0 67,500 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการคนสวน 0 0 108,000 -11.11 % 96,000

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของ
อบต.หญ้าปล้อง

88,000 93,500 108,000 0 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ประจํารถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์  

24,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด
อาคารสํานักงานอบต.หญ้าปล้อง

88,000 93,500 108,000 0 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย
อาคารสํานักงานอบต.หญ้าปล้อง

88,000 93,500 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น 0 0 40,000 -50 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็น 60,700 0 0 0 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 38,500 45,600 0 % 45,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 16,366 16,960 30,000 6.67 % 32,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีและวัน
สําคัญทางศาสนา  

0 8,400 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

68,326 36,560 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 100,000 -70 % 30,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง ท้องถิ่น 0 0 261,560 52.93 % 400,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพ
บุคลากร และศึกษาดูงาน

0 0 200,000 50 % 300,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรและศึกษาดูงาน    

0 283,140 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,390 79,200 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 530,782 825,760 1,194,660 1,271,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 57,195 72,381 80,000 -12.5 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 18,820 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,500 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 42,500 27,150 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 28,180 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,020 79,250 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 197,215 225,781 280,000 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 306,540.24 321,900.02 300,000 0 % 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 4,036.04 2,500.59 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 88,592.79 92,825.6 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 399,169.07 417,226.21 405,000 405,000
รวมงบดําเนินงาน 1,229,045.07 1,583,246.21 2,023,860 2,044,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 7,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ  
2,500.-  บาท  รวมเป็นเงิน  5,000.-  บาท

0 5,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ   ขนาด  13000  บีทียู 22,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ  ขนาด  24000  บีทียู 32,000 0 0 0 % 0

ชั้นวางแฟ้ม  20 ชอง 0 2,200 0 0 % 0
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ตู้เหล็ก 0 0 5,900 -100 % 0

เต็นท์โครงเหล็กอาบสังกะสี 118,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6 จํานวน  1  ตัว 
ราคา 4,300.-  บาท

0 4,300 0 0 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 0 27,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- เครื่องควบคุมและจายไฟไมค์ประชุม  
จํานวน  1  เครื่อง 

5,500 0 0 0 % 0

ไมล์ประชุมห้องประชุมสภาอบต.หญ้าปล้อง 36,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 19,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา  
19  นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพM์ultifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 8,000 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)      

2,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)             

0 7,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink  Tank  Printer)

0 0 0 100 % 4,300

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)              

0 2,100 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 243,600 51,400 32,900 26,300
รวมงบลงทุน 243,600 51,400 32,900 26,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

-  อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ  เพื่อจัดทําโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562  

8,962.27 0 0 0 % 0

โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม 
บริจาคโลหิตให้กับเหลากาชาด จังหวัด
ศรีสะเกษ

0 0 15,000 0 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  13:54 หน้า : 8/62

Microsoft
Textbox
28/9/2564   06.10:16



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม
บริจาคโลหิตให้กับเหลากาชาดจังหวัด
ศรีสะเกษ  ประจําปีงบประมาณ  2562

15,000 0 0 0 % 0

โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม
บริจาคโลหิตให้กับเหลากาชาดจังหวัด
ศรีสะเกษ  ประจําปีงบประมาณ  2563      
       

0 15,000 0 0 % 0

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบ
ประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง  และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน  เฝ้าระวัง  และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

0 5,000 0 0 % 0

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน  เฝ้าระวัง  และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

5,000 0 0 0 % 0
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โครงการศูนย์ปฏิบัติการ รวมในการชวย
เหลือประชาชน ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอเมืองศรีสะเกษ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

20,000 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอเมืองศรีสะเกษ  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563   

0 20,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงาน รัฐพิธี
หรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล
ประจําปี ของจังหวัด(งานเทศกาลปีใหมสี่
เผาไทศรีสะเกษ และงานกาชาด)

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล
ประจําปีของจังหวัด(งานเทศกาลปีใหม
 สี่เผาไทศรีสะเกษและงานกาชาด)ประจําปี
งบประมาณ  2562

15,000 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล
ประจําปีของจังหวัด(งานเทศกาลปีใหมสี่เผา
ไทศรีสะเกษและงานกาชาด)ประจําปีงบ
ประมาณ  2563

0 15,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขอรับงบประมาณอุกหนุนการเป็น
เจ้าภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที 
47 "ศรีสะเกษเกมส์" และการแขงขันกีฬา
คนพิการแหงชาติ ครั้งที 37  "นครลําดวน
เกมส์"

0 0 150,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 63,962.27 55,000 210,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 63,962.27 55,000 210,000 60,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,737,827.34 7,026,487.01 7,981,740 7,321,020
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 328,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 328,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 328,200

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 328,200
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,577,433.33 1,675,380 1,798,200 6.39 % 1,913,160

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 84,600 117,840 124,920 5.67 % 132,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,722,033.33 1,859,220 1,989,120 2,111,160
รวมงบบุคลากร 1,722,033.33 1,859,220 1,989,120 2,111,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 89,050 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 42,840 0 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 78,000 67,600 120,000 0 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,051 34,780 78,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 154,891 191,430 298,000 270,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่จดมาตรวัดน้ํา

0 0 98,400 6.1 % 104,400

คาจ้างเหมาบริการ  จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่จัดเก็บรายได้

0 0 96,000 6.25 % 102,000

คาจ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานในหน้าที่บันทึกข้อมูล

24,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่จดมาตรวัดน้ํา            

79,200 84,700 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บรายได้            

0 82,500 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏฺีบัติหน้าที่จัดเก็บรายได้

77,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็น 0 1,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร

0 120,816 140,000 -85.71 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   

53,257.41 0 0 0 % 0
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  ประจําปีงบประมาณ 
2562       

13,900 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้น้ําประปา อบต.หญ้าปล้อง

0 0 60,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 36,400 10,800 177.78 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 247,357.41 325,416 405,200 256,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 93,142 86,862 100,000 -40 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,900 123,000 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 193,042 209,862 200,000 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 1,734 17,410 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,734 17,410 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 597,024.41 744,118 953,200 686,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

ชั้นวางแฟ้ม  20  ชอง 2,200 2,200 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 0 22,000 23,600 25 % 29,500
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โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,200 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 4,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์  ขนาด  110  ซีซี  แบบ
เกียร์ธรรมดา

0 0 0 100 % 44,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 - ตู้ทําน้ําเย็น   จํานวน  1  ตู้  ราคา   
4,750.-    บาท 

4,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
  ราคา  22,000.-  บาท  จํานวน  1  
เครื่อง

22,000 0 0 0 % 0

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่  1  
ราคา  7,900.-  บาท

7,900 0 0 0 % 0

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 
Watts)  ราคา 2,500.-  บาท   
จํานวน  4  เครื่อง  เป็นเงิน 10,000.-  บาท 
              

10,000 0 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่  2

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) 2,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  
ชนิดNetwork  แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,400 54,200 23,600 150,400
รวมงบลงทุน 57,400 54,200 23,600 150,400

รวมงานบริหารงานคลัง 2,376,457.74 2,657,538 2,965,920 2,947,960
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 210,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 210,840
รวมงบบุคลากร 0 0 0 210,840

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 2,500

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 0 0 0 100 % 3,900

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 4,300

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 37,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 37,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 247,840
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รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,114,285.08 9,684,025.01 10,947,660 10,845,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 349,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 132,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 505,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 505,560

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  คนงานประจํารถน้ํา
เอนกประสงค์

0 0 0 100 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม หมูบ้านรวมใจและลด
อุบัติภัย ทางถนน

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 116,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 116,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 30,000 621,560
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

53,300 29,100 65,000 -23.08 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 53,300 29,100 65,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต์

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต์

0 3,940 0 0 % 0

โครงการฝึกปฏิบัติการแผนป้องกันภัยพิบัติ
ในตําบล                 

0 26,960 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําอบต.หญ้าปล้อง

0 138,706 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 169,606 5,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 100,000 -100 % 0
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วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 100,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 53,300 198,706 170,000 85,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

- ข้อตอแยกน้ํา จํานวน 1 ตัว  ราคา  
8,000.-  บาท

8,000 0 0 0 % 0

- สายสงน้ําดับเพลิง   ขนาด 1.5 นิ้ว  
จํานวน  1 เส้น  ราคา  10,000.-  บาท  
ความยาว  20  เมตร

10,000 0 0 0 % 0

- หัวฉีดน้ําดับเพลิง  จํานวน  1  หัว ราคา  
25,000.-  บาท

25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 43,000 0 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 96,300 198,706 170,000 85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 96,300 198,706 200,000 706,560
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,280,150 1,513,143.33 1,635,848 6.86 % 1,748,120

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 505,040 622,560 647,040 -26.71 % 474,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 50,130 72,000 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,919,320 2,291,703.33 2,438,888 2,378,360
รวมงบบุคลากร 1,919,320 2,291,703.33 2,438,888 2,378,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 41,166.66 48,000 61,700 55.59 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 50,166.66 48,000 61,700 96,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็ก

45,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น 0 0 50,000 -40 % 30,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็น 36,700 0 0 0 % 0

คาวารสาร  สิ่งพิมพ์  สื่อให้ความรู้  0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร       

72,282 55,862 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 90,000 -83.33 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,500 56,190 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 156,482 112,052 175,000 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,709 33,714 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 32,000 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,940 27,150 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 90,649 60,864 90,000 80,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 15,245 10,110.52 30,000 0 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 285.1 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 15,245 10,395.62 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 312,542.66 231,311.62 386,700 311,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้แถว     15,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน  2,500 2,500 0 0 % 0

ชั้นวางรองเท้า   8,400 8,400 0 0 % 0

ชั้นหนังสือ       3,900 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 7,800 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์     0 8,300 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 17,200 4,300 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน   จํานวน  1  ตัว   ราคา  
4,300.- บาท 0 4,300 0 0 % 0

ที่วางหนังสือพิมพ์        2,600 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลนสนามกลางแจ้ง      87,000 0 0 0 % 0

โต๊ะเรียนสําหรับเด็ก  88,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงเคลื่อนที่   9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV  จํานวน 1 เครื่อง ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเอก 

18,700 0 0 0 % 0

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart 
TV 

0 17,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All  in  One  สําหรับ
งานสํานักงาน                         

0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน   16,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink  Tank  Printer)       

0 15,600 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ      0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 276,100 79,900 0 0
รวมงบลงทุน 276,100 79,900 0 0

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเข้าคายฝึกอบรม พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเข้าคายฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  

30,000 30,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(โควิด-19)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมทักษะการเลนกีฬาเพื่อ
สุขภาพสําหรับเด็กและเยาวชน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ 
เยาวชน หมูที่  1, 2  เพื่อศึกษาแหลง เรียน
รู้นอกสถานที่

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ 
เยาวชน หมูที่ 4,6,7 ตําบลหญ้าปล้อง  เพื่อ
ศึกษาสถานที่สําคัญ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน  หมูที่ 1,2  
เพื่อศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่

30,000 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน  หมูที่ 3,5  ตําบลหญ้าปล้อง       
เพื่อศึกษาสถานที่สําคัญ และแหลงเรียนรู้
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน  หมูที่ 4,6,7 ตําบลหญ้าปล้อง       
   เพื่อศึกษาสถานที่สําคัญ  

0 30,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน  หมูที่ 4,6,7
ตําบลหญ้าปล้อง   เพื่อศึกษาสถานที่สําคัญ  
ปีการศึกษา 2561
                      

30,000 0 0 0 % 0

โครงการโรงเรียนชุมชน หมู 4,6,7 
ปลอดภัยไร้โควิด 19 และไข้เลือดออก

0 0 0 100 % 30,000

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 0 30,000 0 0 % 0

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 10,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 120,000 90,000 120,000 120,000
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รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 90,000 120,000 120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,627,962.66 2,692,914.95 2,945,588 2,809,360

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวด  อาคาร  
ศพด.บ้านเอก  หมูที่ 5 (อาคารหลังใหม)

0 0 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

โครงการแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ําใน
เด็กปฐมวัย  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น      

19,980 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

19,980 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร 
สถานศึกษา(คาใช้จายในการจัดการศึกษา)

0 0 47,460 -16.67 % 39,550
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา                                
(คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอายุ 3 – 5 ปี))

53,110 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว))                             

0 149,600 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอายุ 3 – 5 
ปี))

0 48,590 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

463,660 436,320 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว))  

163,200 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน)

0 0 125,800 -18.92 % 102,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวันศพด.)

0 0 397,900 -9.85 % 358,700

รวมค่าใช้สอย 839,930 754,510 721,160 620,250
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 29,995 30,000 30,000 2,083.37 % 655,011

คาอาหารเสริม (นม) 651,688.04 449,892.72 753,225 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 681,683.04 479,892.72 783,225 655,011
รวมงบดําเนินงาน 1,521,613.04 1,234,402.72 1,504,385 1,275,261

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นวางแฟ้ม  20  ชอง  0 0 3,700 -100 % 0

พัดลมโคจร 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

ตู้เก็บกระเป๋านักเรียน 0 0 54,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(Ink  Tank  Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 64,500 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 64,500 20,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหาร
กลางวัน  ให้กับโรงเรียนบ้านโนนแย้

428,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหาร
กลางวัน  ให้กับโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

421,000 418,600 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหาร
กลางวัน  ให้กับโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง

0 263,800 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหาร
กลางวัน  ให้กับโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 286,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหาร
กลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านโนนแย้          
                                                    

0 375,600 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน โนนแย้

0 0 420,000 3 % 432,600

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน หญ้าปล้อง

0 0 452,000 -0.58 % 449,400
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน เอกสร้างเรือง

0 0 282,200 -4.75 % 268,800

รวมเงินอุดหนุน 1,135,000 1,058,000 1,154,200 1,150,800
รวมงบเงินอุดหนุน 1,135,000 1,058,000 1,154,200 1,150,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,656,613.04 2,292,402.72 2,723,085 2,446,061
รวมแผนงานการศึกษา 5,284,575.7 4,985,317.67 5,668,673 5,255,421

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 0
ค่าใช้สอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ภายใต้โครงการ                
 สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
 อัครราชกุมารี

46,250 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค       คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วร
ขัตติยราชนารี

0 0 50,000 0 % 50,000
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โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน  ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง  
พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  

0 32,300 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 46,250 32,300 55,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 46,250 32,300 175,000 55,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า            กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ   สยามบรมราชกุมารี     
บ้านวังไฮ    หมูที่  4

0 20,000 0 0 % 0

 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า            กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ  สยามบรมราชกุมารี     
บ้านเอก    หมูที่  5

0 20,000 0 0 % 0
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 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า            กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี     
บ้านหญ้าปล้อง    หมูที่  1

0 20,000 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
บ้านสร้างเรือง หมูที่ 3

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านวัง
ไฮ หมูที่ 4

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี บ้านโนนสํานัก หมูที่ 8

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี บ้านหญ้าปล้อง หมูที่ 2

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี บ้านเอก หมูที่ 5

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี   
บ้านหญ้าปล้อง   หมูที่  2

0 20,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  
บ้านโนนแย้   หมูที่  7

0 20,000 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  
บ้านโนนหลอ   หมูที่  6

0 20,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัย แมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  บ้านโนนหลอ หมูที่  6

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมหมอหมูบ้าน ในพระราช
ประสงค์  บ้านหญ้าปล้อง หมูที่  1

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมหมอหมูบ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านโนนแย้ หมูที่   7

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์   บ้านสร้างเรือง  หมูที่ 3
                                                     
              

0 20,000 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค์  บ้านโนนสํานัก  หมูที่ 8

0 20,000 0 0 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 46,250 192,300 335,000 215,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 46,250 192,300 335,000 215,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 396,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 396,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 396,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 396,000
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-  โครงการชวยเหลือประชาชนองค์การ
บริหารสวนตําบลหญ้าปล้อง 

0 65,007 0 0 % 0

- โครงการชวยเหลือประชาชนองค์การ
บริหารสวนตําบลหญ้าปล้อง 

10,103 0 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชน องค์การ
บริหารสวนตําบลหญ้าปล้อง

0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยาก
ไร้

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยาก
ไร้ 

0 36,240 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,103 101,247 80,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 10,103 101,247 80,000 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 10,103 101,247 80,000 50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,103 101,247 80,000 446,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  13:54 หน้า : 39/62

Microsoft
Textbox
28/9/2564   06.10:16



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 834,555.67 1,150,620 1,263,895 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 276,000 288,240 305,760 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 42,840 30,600 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,195,395.67 1,511,460 1,635,655 0
รวมงบบุคลากร 1,195,395.67 1,511,460 1,635,655 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 54,500 72,000 120,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,700 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 54,500 76,700 140,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-  โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอก
วัชพืช ดินโคลน และสิ่งกีดขวางทางน้ํา  
ข้างถนนบ้านหญ้าปล้อง หมูที่ 1- บ้านหญ้า
ปล้อง  หมูที่  2  ตําบลหญ้าปล้อง ความ
ยาว  300  เมตร 

44,770 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ  จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ชางสํารวจ

0 0 108,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบุคคเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ชางสํารวจ

88,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ชางสํารวจ 

0 93,500 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็น 0 38,460 337,823 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร       

67,881.09 7,113 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 70,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,100 16,900 156,000 -100 % 0
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รวมค่าใช้สอย 202,751.09 155,973 671,823 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,037 10,815 60,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 96,948 48,478 80,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 71,632 62,719 470,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,900 68,400 60,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 255,517 190,412 695,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 290,571.15 304,689.92 322,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 290,571.15 304,689.92 322,000 0
รวมงบดําเนินงาน 803,339.24 727,774.92 1,828,823.23 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 12,500 5,000 -100 % 0

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลมมือโยก 12,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร   0 7,800 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน  0 0 14,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั้มบาดาล  ซับเมิสซิเบิ้ล 0 0 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟถนน 0 0 22,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป 0 0 17,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล  0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล   ราคา  21,000.-  บาท  
จํานวน  1  เครื่อง

21,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet  Printer) 0 0 6,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,000 20,300 990,800 0
รวมงบลงทุน 33,000 20,300 990,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,031,734.91 2,259,534.92 4,455,278.23 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-  โครงการจัดซื้อชุดขยายเสียงตามสาย
พร้อมอุปกรณ์ครบชุดประจําหอกระจา
ยขาว บ้านวังไฮ  หมูที่  4 (เพิ่มเติม)  พร้อม
ติดตั้ง 

0 0 98,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 98,600 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างห้องสมุดรักการอานตําบล
หญ้าปล้อง

0 231,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
(ซอยรุงเรือง) บ้านโนนแย้ หมูที่ 7 ตําบล
หญ้าปล้อง

0 0 130,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยเฟริส์รีสอร์ท) บ้านโนนสํานัก 
หมูที่  8   ตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ    

0 198,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง  บ้านเอก  หมูที่ 
5  ตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ    

0 198,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เอก

112,100 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหอกระจายขาว ประจําหมู
บ้าน บ้านหญ้าปล้อง หมูที่ 1

0 0 99,900 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก  
บ้านหญ้าปล้อง  หมูที่ 1   
ตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ

0 198,000 0 0 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K) 0 0 20,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

 - โครงการซอมแซมถนนภายในตําบล หมู
ที่ 1-8 ตําบลหญ้าปล้อง

0 94,700 0 0 % 0

- โครงการซอมแซมถนนภายในตําบลหมูที่  
1-8  ตําบลหญ้าปล้อง  

81,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมผิวจราจรคอนกรีต  บ้าน
วังไฮ  หมูที่ 4(ซอยเอกวิวัตน์)
ตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ    

0 72,500 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเดิม พร้อม
ปรับปรุงบอพักน้ําเดิม บ้านสร้างเรือง หมูที่  
3  กว้าง  1.00  เมตร  ยาว 210.00  เมตร 
หนา 0.04  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา 210 ตารางเมตร   

0 0 98,100 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา
ภายในตําบลหญ้าปล้อง หมูที่ 2,หมูที่ 3,หมู
ที่ 5,หมูที่ 7

0 111,600 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านวังไฮ  หมูที่ 4   ตําบลหญ้าปล้อง  
อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ                 
 

0 106,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงบอพักน้ําเดิม ซอยยายจิ
นบ้านโนนสํานัก หมูที่ 8 - เพื่อเป็นคาใช้
จายตามโครงการปรับปรุงบอพักน้ําเดิมซอย
ยายจิน บ้านโนนสํานัก หมูที่ 8 

0 0 99,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นที่อาคาร 
ศพด.บ้านเอก หมูที่ 5 ตําบลหญ้าปล้อง  
อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ    

0 133,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงปูกระเบื้องโรงอาหาร ศพ
ด.บ้านโนนหลอ – โนนแย้  หมูที่ 6 
 ตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมือง  จังหวัด
ศรีสะเกษ         

0 49,500 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงอาคารอบต.หญ้าปล้อง
หลังเกา  เพื่อใช้เป็นศพด.บ้านเอก(เพิ่มเติม) 261,000 0 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก      
 เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 454,100 1,392,300 467,500 0
รวมงบลงทุน 454,100 1,392,300 566,100 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเพื่อ
ไมให้ไฟตก-ไฟดับ และเพียงพอตอความ
ต้องการของผู้ใช้ไฟ  ไฟฟ้าสาธารณะบ้านวัง
ไฮ หมูที่ 4  ตําบลหญ้าปล้อง 
อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

0 0 6,065 -100 % 0
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โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเพื่อ
ไมให้ไฟตก-ไฟดับ และเพียงพอตอความ
ต้องการของผู้ใช้ไฟ  ไฟฟ้าสาธารณะบ้าน
เอก หมูที่ 5 เส้นทางปากทางบ้านเอก  
ตําบลหญ้าปล้อง อําเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  

0 0 6,065 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  
บ้านโนนแย้  หมูที่ 7 
(เส้นไปบ้านโนนแดง)  ตําบลหญ้าปล้อง  
อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ      

0 142,484.89 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  
บ้านโนนหลอ  หมูที่ 6 
(สายไปดอนปู่ตาหนองไผ)  ตําบลหญ้า
ปล้อง  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  

0 46,505.37 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  
บ้านโนนหลอ หมูที่ 6 (เส้นวังไฮรีสอร์ท) 
ตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  

0 0 82,639 -100 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  
บ้านสร้างเรือง  หมูที่  3 
 (เส้นไปฮองขี้หมา) ตําบลหญ้าปล้อง  
อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

0 86,527.73 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  
บ้านหญ้าปล้อง  หมูที่ 2 
(เส้นไปบ้านบาก) ตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอ
เมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   

0 197,690.49 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  
บ้านเอก หมูที่ 5 (เส้นดอนปู่ตา)  
ตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ   

0 0 74,380 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านหญ้าปล้อง หมูที่ 2 (เส้นบ้านบาก)  
ตําบล หญ้าปล้อง อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

0 0 52,028 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 473,208.48 221,177 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 473,208.48 221,176.77 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 454,100 1,865,508.48 787,276.77 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,485,834.91 4,125,043.4 5,242,555 0
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไป

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไป

17,249 0 0 0 % 0

โครงการวัยเรียน วัยรุน วัยใส ไมเสพ ไม
ท้อง ไมติดเกมส์

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนว ทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

50,845 45,945 0 0 % 0
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โครงการสร้างความยั่งยืนหมูบ้าน เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสร้างความยั่งยืนหมูบ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ

14,181 19,660 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 82,275 65,605 130,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 82,275 65,605 130,000 80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 82,275 65,605 130,000 80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 82,275 65,605 130,000 80,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  13:54 หน้า : 51/62

Microsoft
Textbox
28/9/2564   06.10:16



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ์ ต้านยา
เสพติด

0 0 23,000 717.39 % 188,000

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด

168,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด 

0 188,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 168,000 188,000 23,000 188,000
รวมงบดําเนินงาน 168,000 188,000 23,000 188,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 168,000 188,000 23,000 188,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ  “ ที่อานหนังสือท้องถิ่น  รักการ
อาน ”

30,000 0 0 0 % 0

โครงการ “ ที่อานหนังสือท้องถิ่น  รักการ
อาน ” 

0 5,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันราชพิธี  รัฐพิธี  และวัน
สําคัญทางศาสนา

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 30,000 5,000 30,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 30,000 5,000 30,000 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 5,000 30,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  13:54 หน้า : 53/62

Microsoft
Textbox
28/9/2564   06.10:16



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําและติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์จุดทองเที่ยวพระธาตุเรืองรอง     

0 29,500 0 0 % 0

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ แหลงทอง
เที่ยว "พระธาตุเรืองรอง"

0 0 0 100 % 15,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้น
ทางไปวัดพระธาตุเรืองรอง  

0 30,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้น
ทางไปวัดพระธาตุเรืองรอง      

49,700 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 49,700 59,500 30,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 49,700 59,500 30,000 45,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 49,700 59,500 30,000 45,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 247,700 252,500 83,000 243,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,347,840

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 322,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,736,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,736,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 140,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ชางสํารวจ

0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็น 0 0 0 100 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 478,344

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 676,344
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 365,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 320,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 320,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,501,344

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั้มบาดาล  ซับเมิร์สซิเบิ้ล 0 0 0 100 % 70,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด(พร้อมติดตั้ง)

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 110,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 110,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,347,984
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนหลอ  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 103,700

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไปเมรุบ้านเอก  หมูที่ 5

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(จากแยกบ้านหญ้าปล้อง หมูที่ 2 ไป
บ้านหอย)

0 0 0 100 % 232,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(เส้นหนองกะฮัวไปคลองอีสานเขียว) 
บ้านหญ้าปล้อง หมูที่ 1

0 0 0 100 % 150,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนสํานัก(ซอยประชารวมใจ) หมูที่ 8

0 0 0 100 % 95,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนสํานัก(ซอยสามัคคี 2)

0 0 0 100 % 54,600

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังไฮ  หมูที่ 4

0 0 0 100 % 110,000
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(เส้นหน้าวัดพระธาตุเรืองรอง)บ้าน
สร้างเรือง  หมูที่ 3

0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนหลีอ-โนนแย้

0 0 0 100 % 72,000

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเอก หมูที่ 5

0 0 0 100 % 134,500

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K) 
(คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  และ
สิ่งสาธารณูปการ)

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 1,273,100
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,273,100

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 1,273,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 4,621,084

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 146,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 170,280
รวมงบบุคลากร 0 0 0 170,280

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชุมชนต้นแบบ  ลดคัดแยกขยะต้น
ทาง

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการไถกลบตอซังข้าว 0 0 0 100 % 20,000

โครงการบริหารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีร
ยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 14,600 36.99 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยหมูบ้านต้นแบบ

46,580 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 46,580 0 94,600 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 7,050 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 7,050 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 53,630 0 94,600 60,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 53,630 0 94,600 230,280
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคลองสวย น้ําใส  ตําบลหญ้าปล้อง 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการคลองสวยน้ําใสตําบลหญ้าปล้อง 97,200 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

9,982 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 107,182 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 107,182 0 50,000 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 107,182 0 50,000 0
รวมแผนงานการเกษตร 160,812 0 144,600 230,280

รวมทุกแผนงาน 25,685,621.69 28,041,934.08 33,000,000 32,600,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหญาปลอง

อําเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,600,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,957,635 บาท
งบกลาง รวม 9,957,635 บาท

งบกลาง รวม 9,957,635 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 68,955 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประกันสังคมพ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงาน
จางเงินเพิ่มคาครองชีพคาจางชั่วคราว ตั้งจาย 12 เดือน___(สํานัก
ปลัด)
*** ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557  และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  และตาม
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกําหนด
     *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
)  หนา  43  ขอ  1
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสพอันตราย  บาดเจ็บ หรือเสีย
ชีวิต จากการปฏิบัติงาน  โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2  ของคา
จางทั้งปี __(สํานักปลัด)
 *** ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2 /ว 4172 ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561
  เรื่อง  การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2561  และตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
)  หนา  43  ขอ  2

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,835,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพใหกับคนชราในพื้นที่
ตําบลหญาปลอง ___(สํานักปลัด)
    *** ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6 / ว 1430 ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564
   เรื่อง  การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จาย  ประจําปี พ.ศ.2565
เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม  และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  และตาม
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกําหนด
  *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
) หนา   7  ขอ  1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,340,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพใหกับคนพิการ ในพื้นที่
ตําบลหญาปลอง___(สํานักปลัด)
 *** ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6 / ว 1430 ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564
   เรื่อง  การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จาย  ประจําปี พ.ศ.2565
เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ  โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม  และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  และตาม
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกําหนด
  *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
) หนา   12  ขอ  2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพใหกับผูป่วยเอดสใน
พื้นที่ตําบลหญาปลอง  ___(สํานักปลัด)
    *** ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6 / ว 1430 ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564
   เรื่อง  การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จาย  ประจําปี พ.ศ.2565เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู
ดอยโอกาสทางสังคม  และโครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ  และตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  คํา
สั่ง  หรือหนังสือสั่งการกําหนด
  *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
) หนา   13  ขอ  3
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย  หรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวม____(สํานักปลัด)
  *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
)  หนา  15  ขอ  5   

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 319,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น(กบท.)โดยหักเงินจากประมาณการรายรับในอัตรารอยละ
สอง(ไมรวมรายรับจากพันธบัตรเงินกู  เงินที่มีผูอุทิศใหหรือ เงิน
อุดหนุน)__(สํานักปลัด)
   *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ .ศ. 2500  และตาม
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกําหนด
   *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
)  หนา 5  ขอ  3

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หญาปลอง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หญาปลอง
ไมนอยกวารอยละ 40 ของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ___(สํานักปลัด)
 *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
  และกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หนังสือสั่งการ
กําหนด
 ***ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565
)  หนา  46  ขอ  4   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,321,020 บาท

งบบุคลากร รวม 5,190,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหกับนายกอบต.และรองนา
ยกอบต. รวม 3 คน ตั้งจาย 12 เดือน__(สํานักปลัด)
  *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนา
ยกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต
. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต
. พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหกับนายกอบต.และ
รองนายกอบต. รวม 3 คน  ตั้งจาย 12 เดือน__(สํานักปลัด)
  *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนา
ยกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต
. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต
. พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหกับ นายกอบต. และรองนายก
อบต.รวม 3 คน  ตั้งจาย 12  เดือน__(สํานักปลัด)
  *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนา
ยกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต
. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต
. พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ใหกับเลขานุการนายกอบต
. ตั้งจาย 12 เดือน__(สํานักปลัด)
  *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนา
ยกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต
. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต
. พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,540,800 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหกับ ประธานสภา อบต., รอง
ประธานสภาอบต. ,สมาชิกสภาอบต.หญาปลอง และเลขานุการ
สภาอบต.ตั้งจายไว 12 เดือน__(สํานักปลัด) 
  *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนา
ยกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต
. สมาชิกสภาอบต. เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการสภาอบต
. พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,964,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,754,600 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี(รวมขั้น
เงินเดือน) ใหแก พนักงานสวนตําบล  จํานวน  7 อัตรา   ตั้ง
จาย 12 เดือน  คือ ตําแหนง  ปลัดอบต.(นักบริหารงานทอง
ถิ่น)  ,หัวหนาสํานักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป) , นิติกร ,นักจัดการ
งานทั่วไป ,นักทรัพยากรบุคคล  ,นักพัฒนาการทองเที่ยว ,เจา
พนักงานธุรการ __(สํานักปลัด)
  *** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับปลัดอบต.(นักบริหารงาน
ทองถิ่น)  และหัวหนาสํานักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)  ตั้งจาย
ไว 12 เดือน __(สํานักปลัด)
 *** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหกับปลัดอบต. (นัก
บริหารงานทองถิ่น)  ตั้งจาย 12 เดือน__(สํานักปลัด)
  *** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

งบดําเนินงาน รวม 2,044,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน   คาตอบแทนเจาหนาที่ใน
การเลือกตั้ง ,คาตอบแทนคณะกรรมการ,คณะอนุกรรม
การ หรือ   ผูปฏิบัติงานตางๆที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูที่มีสิทธิ์เบิกไดตาม
ที่ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการกําหนด__(สํานักปลัด)
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อบานหรือคาผอนชําระเงินกู
เพื่อชําระราคาบาน  ใหแก  พนักงานสวนตําบล  และ   ผูที่มีสิทธิ
เบิกไดตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการกําหนด___(สํานัก
ปลัด)  
  *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่นและผูที่มีสิทธิเบิกไดตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่ง
การกําหนด__(สํานักปลัด)
*** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 1,271,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป  ปฏิบัติงานตามขอ
ตกลงการจางหรือสัญญาการจาง__(สํานักปลัด)
 *** ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการกําหนด

คาจางเหมาบริการคนสวน จํานวน 96,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนสวน  ปฏิบัติงานตามขอตกลง
การจางหรือสัญญาการจาง__(สํานักปลัด)
***ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การกําหนด

คาจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตของอบต.หญาปลอง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนตของอบต.หญา
ปลอง   ปฏิบัติงานตามขอตกลงการจางหรือสัญญาการ
จาง __(สํานักปลัด)
***ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การกําหนด
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คาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดอาคารสํานักงานอบต
.หญาปลอง

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานอบต.หญาปลอง  ปฏิบัติงานตามขอตกลงการจางหรือ
สัญญาการจาง__(สํานักปลัด)
***ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การกําหนด

คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน)
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ   คาจัดทําเอกสาร  ประชาสัมพันธ  หรือสิ่ง
พิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาฯลฯ__(สํานักปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

วันที่พิมพ : 5/10/2564  13:56:22 หนา : 10/90

Microsoft
Textbox
28/9/2564   06.10:16



คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารสําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของอบต.หญาปลอง __(สํานักปลัด)
*** ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง(รายจายในการับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  คา
ใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  คาใชจายในการประชุมราชการฯ
ลฯ __(สํานักปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
*** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ กําหนด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน   คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลง
ทะเบียนตางๆในการอบรมประชุมสัมมนาคาใชจายอื่นๆในการ
เดินทางไปราชการ ฯลฯ  ของผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาอบต
.พนักงานสวนตําบลเจาหนาที่ทองถิ่นและผูที่มีสิทธิเบิกตามที่
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด ___(สํานักปลัด)
*** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกําหนด

คาใชจายในการเลือกตั้ง ทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง(กกต.) และระเบียบกฎหมายกําหนดรวมถึงการ
ประชาสัมพันธการรณรงคหรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
ใหทราบถึงสิทธิหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือก
ตั้ง__(สํานักปลัด)
*** ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว
 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจาย ประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และตาม
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
***** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   42   ขอ   6     .
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โครงการฝึกอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากร และศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน เชน คาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ เพื่อใหผูเขารับการฝึก
อบรมไดรับการเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงาน และนําความรู ประสบการณที่ไดจากการอบรมและ
ศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเอง และปรับใชใหเกิดประโยชนแกทอง
ถิ่นตนเอง__(สํานักปลัด)
*** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
. 2557และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การกําหนด
***** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา 132 ขอ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ___ (สํานักปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่สามารถเบิกจายไดตาม
กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด  
         วัสดุคงทน  เชน  หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไมบรรทัด
เหล็ก,  กรรไกร,  เกาอี้พลาสติก,  ตรายาง,  ที่ถูพื้น,  ตะแกรงวาง
เอกสาร,  เครื่องตัดโฟม,  เครื่องตัดกระดาษ,  เครื่องเย็บ
กระดาษ, กุญแจ , ภาพเขียน,  แผนที่,  พระบรมฉายา
ลักษณ,  แผงปิดประกาศ,  แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
หรือแผนป้ายตางๆที่ใชในสํานักงาน,  มูลี่  มานปรับแสง(ตอ
ผืน),  พรม(ตอผืน) ,นาฬิกาตั้งหรือแขวน , พระพุทธรูป,  พระพุทธ
รูปจําลอง,  กระเปา, ตาชั่งขนาดเล็ก, ผาใบติดตั้งในสํานัก
งาน , ผาใบเตนทขนาดใหญ , ตูยาสามัญประจําบาน,  แผงกั้น
หองแบบรื้อถอนได(Partition) ฯลฯ
         วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา , ยางลบ , น้ํายาลบ
คําผิด, เทปกาว,  ลวดเย็บกระดาษ,  กาว,   สมุด,  ซอง
เอกสาร,  ตลับผงหมึก,   น้ําหมึกปรินท, เทปพีวีซีแบบใส, น้ํายา
ลบกระดาษไข, ไมบรรทัด,  คลิป, ตัวเย็บกระดาษ,  เข็ม
หมุด,  กระดาษคารบอน,  กระดาษไข, แฟ้ม,  สมุดบัญชี,  สมุด
ประวัติขาราชการ,  แบบพิมพ,  ผาสําลี,   ธงชาติ,  สิ่งพิมพที่ได
จากการซื้อ  ,ของใชในการบรรจุหีบหอ,  น้ํามันไข, ขี้ผึ้ง,  น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน,  พวงมาลัย,  พวง
มาลา,  พานพุม,  กรวยดอกไม  ฯลฯ __(สํานักปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ที่สามารถเบิกจายได
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการกําหนด 
      วัสดุคง
ทน   เชน  หมอ  ,กระทะ,  กะละมัง,  ตะหลิว,  กรอบ
รูป,  มีด,  ถัง,  ถาด, แกวน้ํา,  จานรอง,  ถวยชาม,  ชอน
สอม,  กระจกเงา,  โองน้ํา, ที่นอน,  กระโถน,  เตาไฟฟ้า,  เตา
น้ํามัน, เตารีด,  เครื่องบดอาหาร,  เครื่องตีไขไฟฟ้า,เครื่องปิงขนม
ปัง , กระทะไฟฟ้า, หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า,  กระติก
น้ํารอน, กระติกน้ําแข็ง,  ถังแกส,  เตา, ตูเก็บอุปกรณดับ
เพลิง,  สายยางฉีดน้ํา,  ถังขยะแบบขาตั้ง ,ถังขยะแบบลอ
ลาก ,อางลางจาน , ถังน้ํา ฯลฯ
     วัสดุสิ้นเปลือง  เชน   ผงซักฟอก , สบู , น้ํายาดับ
กลิ่น , แปรง , ไมกวาด , เขง,  มุง,ผาปูที่นอน , ปลอก
หมอน, หมอน ,  ผาหม , ผาปูโตะ , น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน, หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา  , อาหารเสริม(นม) , วัสดุประกอบ
อาหาร ,อาหารสําเร็จรูป  ฯลฯ__(สํานักปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่สามารถเบิก
จายไดตามกฎหมาย ระเบียบและ  หนังสือสั่งการกําหนด
        วัสดุคงทน  เชน  ไขควง,  ประแจ,  แมแรง ,  กุญแจปาก
ตาย ,กุญแจเลื่อน ,คีมล็อค  , ล็อคเกียร, ล็อคคลัตซ  , ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
        วัสดุสิ้นเปลือง   เชน  ยางรถยนต ,น้ํามันเบรก  ,นอตและ
สกรู  ,สายไมล  ,เพลา  , ฟิลมกรองแสง ,น้ํากลั่น  ฯลฯ
        วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  เบาะรถ
ยนต ,เครื่องยนต(อะไหล) , ชุดเกียรรถยนต, เบรก ,ครัช ,พวง
มาลัย , สายพานใบพัด,  หมอน้ํา , หัวเทียน , แบตเตอรี่ , จาน
จาย ,ลอ  ,ถังน้ํามัน,  ไฟหนา , ไฟเบรก,  อานจักรยาน , ตลับลูก
ปืน,  กระจกมองขางรถยนต , กันชนรถยนต ,                เข็มขัด
นิรภัย , สายไฮดรอลิค  ฯลฯ___ (สํานักปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ที่สามารถเบิก
จายไดตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด
        วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  แกสหุงตม  ,น้ํามันเชื้อเพลิง ,น้ํามัน
ดีเซล , น้ํามันกาด , น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเตา, น้ํามันจารบี ,น้ํามัน
เครื่อง , ถาน , กาซ ,น้ํามันเกียร ,น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ __(สํานัก
ปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ที่สามารถ
เบิกจายไดตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด
        วัสดุคงทน  เชน   ชุดเครื่องมือผาตัด ,ที่วางกรวย
แกว , กระบอกตวง  ,เบาหลอม,  หูฟัง(Stethoscope) , เปลหาม
คนไข ,คีมถอนฟัน ,เครื่องวัดน้ําฝน  ,ถังเก็บเชื้อเพลิง ,  เครื่อง
นึ่ง  ,เครื่องมือวิทยาศาสตร  ,เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข) ฯลฯ
       วัสดุสิ้นเปลือง เชน  สําลีและผาพันแผล ,ยาและ
เวชภัณฑ ,แอลกอฮอล ,ฟิลเอกซเรย,  เคมี
ภัณฑ,  ออกซิเจน,  น้ํายาตางๆ,  เลือด , สายยาง,ลูกยาง , หลอด
แกว , ลวดเชื่อมเงิน,  ถุงมือ,  กระดาษกรอง,จุกตางๆ,  สัตวเลี้ยง
เพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย ,หลอด
เอกซเรย, ทรายอะเบท ,น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง , คลอรีน สารสม ,หนากากอนามัย ,ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช
ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ___(สํานักปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ที่สามารถเบิกจายไดตาม
กฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด
        วัสดุคงทน  เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
        วัสดุสิ้นเปลือง  เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Di
gital Video Disc ,Flash Drive) ,เทปบันทึก
ขอมูล(
Reel  MagneticTape,Cassette Tape ,Cartridge Tape)  ,หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  ,กระดาษตอเนื่อง,สาย
เคเบิล ฯลฯ
       วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  หนวยประมวล
ผล,  ฮารดดิสกไดรฟ  ,  ซีดีรอมไดรฟ  ,แผนกรองแสง,  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board)  ,เมนบอรด(Main Board)  ,
เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เชน RAM  ,คัตซีทฟีด
เตอร(Cutsheet Feeder) ,เมาส(Mouse) ,พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบอกซ(Printer Switching Box) ,เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน  Ethernet Card 
,Lan Card ,Anti virus Card ,Sound Card เป็นตน  ,เครื่องอาน
และบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต(Diskette)  แบบฮา
รดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติคอล
(Optical) เป็นตน ,เราเตอร(Router)ฯลฯ__(สํานักปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 405,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานที่ทําการอบต.หญา
ปลอง  และอาคารสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบรวมทั้ง
คาไฟฟ้าสาธารณะ  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน  คาบริการ  คาภาษี  ในกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น __(สํานักปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงานสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล   เชน  คาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คา
โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ   และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว   และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท      คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ___(สํานักปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ(โทรสาร)  คาเทเลกซ   คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการด  และคาสื่อสารอื่นๆ   เชน  คาเคเบิ้ลเทวี  คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ  คาตอสัญญาณจีพีเอส(1 ครั้งตอปี) ฯลฯ __(สํานัก
ปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

งบลงทุน รวม 26,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1(จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1
  เครื่อง เครื่องละ 22,000  บาท   
      คุณลักษณะพื้นฐาน 
        - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
       - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
       - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
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หนวยความจํา  ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
        2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 
        3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอย
กวา 2 GB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
    - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง 
    - มีแป้นพิมพและเมาส 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 ***ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  27  ขอ 12  

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink  Tank  
Printer)

จํานวน 4,300 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง เครื่องละ 4,300
  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink  
  Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4   
  ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4
   ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที 
    (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา   จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
 ***ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   28    ขอ  15   . 
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม บริจาคโลหิตใหกับเหลา
กาชาด จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษ
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม
บริจาคโลหิต  ใหกับ  เหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปีงบ
ประมาณ 2565
 *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  แกไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ
บังคับ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา    33  ขอ  12  

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง  
และแกไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง  และแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ  ประจําปีงบประมาณ 2565
 *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ
บังคับ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา    35  ขอ   14  
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โครงการศูนยปฏิบัติการ รวมในการชวยเหลือประชาชน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมืองศรีสะเกษ

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษ
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเมือง
ศรีสะเกษ  ประจําปีงบประมาณ 2565
 *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ.2563  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   80  ขอ  7 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงาน รัฐพิธีหรือกิจกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษ
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี  หรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล  ประจําปีงบ
ประมาณ 2565
 *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ.2563  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   32  ขอ  10  
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โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจําปี ของจังหวัด(งาน
เทศกาลปีใหมสี่เผาไทศรีสะเกษ และงานกาชาด)

จํานวน 15,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษ
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล
ประจําปีของจังหวัด(งานเทศกาลปีใหมสี่เผาไทศรีสะเกษและงาน
กาชาด) ประจําปีงบประมาณ 2565 
 *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  แกไขเพิ่มเติม  ถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คํา
สั่ง  หรือหนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา   9
   ขอ 9 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 328,200 บาท
งบบุคลากร รวม 328,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 328,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 328,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี(รวมขั้น
เงินเดือน) ใหแก พนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา   ตั้ง
จาย  12  เดือน  คือ  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
__(สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 – 2566
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,947,960 บาท
งบบุคลากร รวม 2,111,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,111,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,913,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี(รวมขั้น
เงินเดือน)  ใหแก พนักงานสวนตําบล   จํานวน 5
 อัตรา คือ ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการ
คลัง), 
นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการคลัง, นักวิชาการพัสดุ  และ
นักวิชาการจัดเก็บรายได  ตั้งจาย  12  เดือน__(กองคลัง)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง) ตั้งจายไว 12 เดือน__(กองคลัง)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (รวมขั้น
เงินเดือน) ใหแก  พนักงานจางตามภารกิจ คือ ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานพัสดุ 1 อัตรา  ตั้งจายไว 12 เดือน__(กองคลัง)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินที่จายเพิ่ม
ตางๆตามระเบียบที่กฎหมายกําหนด  ใหแก  พนักงานจางตาม
ภารกิจ  คือ ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
ตั้งจายไว 12 เดือน __(กองคลัง)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
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งบดําเนินงาน รวม 686,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐเชน บุคคลหรือคณะ
กรรมการซื้อหรือจาง,บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางที่
ปรึกษา,บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง ,คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายและ
บุคคลหรือคณะกรรมการผูที่มีสิทธิ์เบิกไดตามที่ระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการกําหนด___(กองคลัง)
 *** ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และหนังสือ
กระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค. 0402.5/ว 156 ลงวันที่  19
  กันยายน  2560  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ
บังคับ        คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกําหนด

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อบานหรือคาผอนชําระเงินกู
เพื่อชําระราคาบาน  ใหแก  พนักงานสวนตําบล  และผูที่มีสิทธิ
เบิกไดตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการกําหนด__(กองคลัง)
*** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่นและผูที่มีสิทธิเบิกไดตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่ง
การกําหนด __(กองคลัง)
*** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 256,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ  จางบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่จดมาตรวัดน้ํา จํานวน 104,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ  คือ จางเหมาบุคคล   เพื่อปฏิบัติ
งานในหนาที่จดมาตรวัดน้ํา  ปฏิบัติงานตามขอตกลงการจางหรือ
สัญญาการจาง___(กองคลัง)
*** ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือ
สั่งการกําหนด

คาจางเหมาบริการ  จางบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 102,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ  คือ จางเหมาบุคคล   
เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่จัดเก็บรายได  ปฏิบัติงานตามขอตกลง
การจางหรือสัญญาการจาง___(กองคลัง)
*** ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือ
สั่งการกําหนด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ   คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน   คา
ผานทางดวนพิเศษ   คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลง
ทะเบียนตางๆในการอบรมประชุมสัมมนาคาใชจายอื่นๆในการ
เดินทางไปราชการ ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบล  เจาหนาที่ทอง
ถิ่นและผูที่มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ
กําหนด__(กองคลัง)
*** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกําหนด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ __(กองคลัง)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564   เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่สามารถเบิกจายไดตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการกําหนด  
         วัสดุคงทน  เชน  หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไมบรรทัด
เหล็ก,  กรรไกร,  เกาอี้พลาสติก,  ตรายาง,  ที่ถูพื้น,  ตะแกรงวาง
เอกสาร,  เครื่องตัดโฟม,  เครื่องตัดกระดาษ,  เครื่องเย็บ
กระดาษ, กุญแจ , ภาพเขียน,  แผนที่, พระบรมฉายา
ลักษณ,  แผงปิดประกาศ,  แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
หรือแผนป้ายตางๆที่ใชในสํานักงาน,  มูลี่  มานปรับแสง(ตอ
ผืน),  พรม(ตอผืน) ,นาฬิกาตั้งหรือแขวน , พระพุทธรูป,  พระพุทธ
รูปจําลอง,  กระเปา, ตาชั่งขนาดเล็ก, ผาใบติดตั้งในสํานัก
งาน , ผาใบเตนทขนาดใหญ , ตูยาสามัญประจําบาน,  แผงกั้น
หองแบบรื้อถอนได(Partition) ฯลฯ
         วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา , ยางลบ , น้ํายาลบ
คําผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ,  กาว,   สมุด,  ซอง
เอกสาร,  ตลับผงหมึก,   น้ําหมึกปรินท, เทปพีวีซีแบบใส, น้ํายา
ลบกระดาษไข, ไมบรรทัด,  คลิป, ตัวเย็บกระดาษ,  เข็ม
หมุด,  กระดาษคารบอน,  กระดาษไข, แฟ้ม,  สมุดบัญชี,  สมุด
ประวัติขาราชการ,  แบบพิมพ,  ผาสําลี,   ธงชาติ,  สิ่งพิมพที่ได
จากการซื้อ  ,ของใชในการบรรจุหีบหอ,  น้ํามันไข, ขี้ผึ้ง,  น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน,  พวงมาลัย,  พวง
มาลา,  พานพุม,  กรวยดอกไม  ฯลฯ 
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด_(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ที่สามารถเบิกจายไดตาม
กฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด
      วัสดุคงทน  เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
      วัสดุสิ้นเปลือง  เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Di
gital Video Disc ,Flash Drive) ,เทปบันทึก
ขอมูล(
Reel  MagneticTape,Cassette Tape ,Cartridge Tape)  ,หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  ,กระดาษตอเนื่อง,สาย
เคเบิล ฯลฯ
      วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  หนวยประมวล
ผล, ฮารดดิสกไดรฟ, ซีดีรอมไดรฟ ,แผนกรองแสง,  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board)  ,เมนบอรด(Main Board)  ,
เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เชน RAM  ,คัตซีทฟีด
เตอร(Cutsheet Feeder)  ,เมาส(Mouse) ,  พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบอกซ(Printer Switching Box) ,เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน  
Ethernet Card ,Lan Card ,Anti virus Card ,Sound Card 
เป็นตน  ,เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต(Diskette)  แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM)  แบบออพติคอล(Optical) เป็นตน ,เราเตอร(Router)ฯลฯ
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด__(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย , คาธนาณัติ , คาดวงตรา
ไปรษณียากร , คาเชาตูไปรษณีย, คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ฯลฯ__(กองคลัง)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

งบลงทุน รวม 150,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้  จํานวน  6  ตัว  ตัวละ  2,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้
1. ขนาดไมนอยกวา  56(W) x 57(D) cm.
2. สามารถปรับระดับความสูง – ต่ํา  ไดตั้งแต  86 – 97 (H) cm.
3. สามารถปรับขึ้นลง  หมุนไดโดยรอบ  และมีที่ทาวแขน
                __(กองคลัง)
*** ตามราคาทองตลาด  เนื่องจาก ไมมีตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ     
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 25
 ขอ 7
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ตูเหล็ก จํานวน 29,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ  2  บาน  จํานวน  5  ตู  ตู
ละ 5,900 บาท
     คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
       1) มีมือจับชนิดบิด
       2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
       3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
                            __(กองคลัง)
 *** ตามมาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบ
ประมาณ เดือน ธันวาคม 2563)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 25
 ขอ 6

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต  ขนาด  110  ซีซี  แบบเกียรธรรมดา จํานวน 44,400 บาท

เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต  ขนาด  110  ซีซี  แบบเกียร
ธรรมดา  จํานวน  1  คัน  เพื่อใชในการจัดเก็บภาษี  สํารวจการ
ใชประโยชนในที่ดิน  การจัดเก็บคาน้ําประปา  ภายในตําบลหญา
ปลอง  และใชในงานบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
อบต.หญาปลอง
 คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้
 1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
    (1) กรณีขนาดต่ํากวาซีซี  ที่กําหนดไมเกิน  5  ซีซี  หรือขนาด
เกินกวา ซีซี ที่กําหนด  ไมเกิน  5  ซีซี  เป็นรถจักรยานยนตตาม
ขนาดซีซีที่กําหนดไว
    (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
    (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต  ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
               __(กองคลัง)
 *** ตามมาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบ
ประมาณ เดือน ธันวาคม 2563 
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  29  ขอ   19     
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน  1  เครื่อง เครื่องละ 22,000  บาท  
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
      1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ 
      2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB  ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
   - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง 
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
   - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
***  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
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อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม__(กองคลัง)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  27  ขอ   14     .

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1
  เครื่อง เครื่องละ 22,000  บาท   
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
        - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
       - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
       - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา  ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
        2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics   Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 
        3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอย
กวา 2 GB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
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นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
    - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง 
    - มีแป้นพิมพและเมาส 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
                         __(กองคลัง)
 *** ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  27  ขอ   13     .

เครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง เครื่อง
ละ  7,500  บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน 
  - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพขาวดํา  สําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
  - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
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  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
  - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
  - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
  - สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได 
  - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
  - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
*** ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม__(กองคลัง)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  29  ขอ   18     .

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี  ชนิดNetwork  แบบที่ 1 (18 
หนา/นาที)

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี  ชนิดNetwork  แบบ
ที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน  1  เครื่อง  เครื่องละ  10,000  บาท
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพขาวดํา  สําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
   - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm) 
   - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง 
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
   - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
*** ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
   ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม__(กองคลัง)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  28  ขอ 17    
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 247,840 บาท
งบบุคลากร รวม 210,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 210,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี(รวมขั้น
เงินเดือน) ใหแก พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา   ตั้ง
จาย 12 เดือน  คือ ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
         __(สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน  1  ตัว  ตัว
ละ  2,500  บาท
คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้
1. ขนาดไมนอยกวา  56(W) x 57(D) cm.
2. สามารถปรับระดับความสูง – ต่ํา  ไดตั้งแต  86 – 97 (H) cm.
3. สามารถปรับขึ้นลง  หมุนไดโดยรอบ  และมีที่ทาวแขน
__(สํานักปลัด)
*** ตามราคาทองตลาด  เนื่องจาก ไมมีตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   24  ขอ  3   

วันที่พิมพ : 5/10/2564  13:56:23 หนา : 39/90

Microsoft
Textbox
28/9/2564   06.10:16



ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 3,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร   จํานวน  1  ตู  ตูละ  3,900
  บาท
คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้
1. ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก
2. ขนาดไมนอยกวา  118 (W) x 40(D) x 87 (H) cm.   
           __(สํานักปลัด)
*** ตามราคาทองตลาด  เนื่องจาก ไมมีตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   25  ขอ  5  

โตะทํางาน จํานวน 4,300 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 *(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1
  เครื่อง เครื่องละ 22,000  บาท   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
  - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา  ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics   Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
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หรือ 
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา    มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
        - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความ
จุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
        - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง 
        - มีแป้นพิมพและเมาส 
        - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
                __(สํานักปลัด)
*** ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 27
  ขอ  12  

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
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 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง เครื่องละ 4,300
  บาท   
  คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
   - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
  - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
  - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
                  __(สํานักปลัด)
*** ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
)  หนา 28   ขอ  15     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 621,560 บาท

งบบุคลากร รวม 505,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 505,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 349,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี(รวมขั้น
เงินเดือน) ใหแก พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา  ตั้ง
จาย  12  เดือน  คือ ตําแหนง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  __(สํานักปลัด)
 *** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี(รวมขั้น
เงินเดือน)  ใหแก  พนักงานจางตามภารกิจ คือ  ตําแหนง  ผูชวย
เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน 1
 อัตรา   ตั้งจายไว  12  เดือน____(สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินที่จายเพิ่ม
ตางๆ  ตามระเบียบที่กฎหมายกําหนดใหแก  พนักงานจางตาม
ภารกิจ  คือ  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  จํานวน   1   อัตรา   ตั้งจายไว   12   เดือน
__(สํานักปลัด)
 *** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

งบดําเนินงาน รวม 116,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ  คนงานประจํารถน้ําเอนกประสงค จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานประจํารถน้ําเอนก
ประสงค  ปฏิบัติงานตามขอตกลงการจางหรือสัญญาการ
จาง__(สํานักปลัด)
***ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การกําหนด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรม หมูบานรวมใจและลดอุบัติภัย ทางถนน จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหมูบาน
รวมใจและลดอุบัติภัยทางถนนเชนคาป้ายคาวัสดุอุปกรณและคา
ใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ ___(สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 47
  ขอ 1

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอปพร.ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหมและชวงเทศกาล
สงกรานตในพื้นที่ตําบลหญาปลองและเพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เบิกไดตามที่ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
กําหนด__(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปีใหมและ
สงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต  เชน  คา
ป้าย  คาวัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ_(สํานัก
ปลัด)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  51 ขอ  1 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกระจกโคงมน ,แผงกันจราจร ,กรวยจราจร  สัญญาณ
ไฟกระพริบ  ไฟแวบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กระบองไฟ  และวัสดุ
อุปกรณในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  _(สํานักปลัด)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,809,360 บาท

งบบุคลากร รวม 2,378,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,378,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,748,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี(รวมขั้น
เงินเดือน)  ใหแก พนักงานสวนตําบล  จํานวน  2
  อัตรา คือ  ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา(นักบริหารงาน
การศึกษา) ,นักวิชาการศึกษา  และเพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี(รวมขั้นเงินเดือน)ใหแก  พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน  4  อัตรา ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก  ตั้ง
จาย  12  เดือน__(กองการศึกษาฯ)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ใหกับ  ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)  ตั้งจาย  12  เดือน__(กองการ
ศึกษาฯ)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ  ใหกับ  ครูชํานาญการ(ครูค.ศ.2) ตั้ง
จาย  12  เดือน__(กองการศึกษาฯ)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 474,240 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี(รวมขั้น
เงินเดือน)  ใหแก  พนักงานจางตามภารกิจ คือ ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก(ทักษะ)  จํานวน  2  อัตรา และพนักงานจางทั่วไป  ผูดูแล
เด็ก  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งจาย  12  เดือน__(กองการศึกษาฯ)
 *** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินที่จายเพิ่ม
ตางๆตามระเบียบที่กฎหมายกําหนด ใหแก  พนักงานจางตาม
ภารกิจ  คือ  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน  2  อัตรา  และ
พนักงานจางทั่วไป  ผูดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งจาย  12
  เดือน__(กองการศึกษาฯ)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

งบดําเนินงาน รวม 311,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อบานหรือคาผอนชําระเงิน
กู เพื่อชําระราคาบาน  ใหแก  พนักงานสวนตําบล  และผูมีสิทธิ
เบิกไดตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการกําหนด
 *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กําหนด    __(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน)
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ   คาจัดทําเอกสาร  ประชาสัมพันธ  หรือสิ่ง
พิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ฯลฯ__(กองการศึกษาฯ)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน   คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลง
ทะเบียนตางๆในการอบรม ประชุมสัมมนาคาใชจายอื่นๆในการ
เดินทางไปราชการ ฯลฯ ของผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาอบต
. พนักงานสวนตําบลเจาหนาที่ทองถิ่นและผูที่มีสิทธิเบิกตามที่
กฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด ___(กองการศึกษา)
*** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันและตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกําหนด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  วัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ __(กองการศึกษาฯ)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่สามารถเบิกจายไดตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการกําหนด  
         วัสดุคงทน  เชน  หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไมบรรทัด
เหล็ก,  กรรไกร,  เกาอี้พลาสติก,  ตรายาง,  ที่ถูพื้น,  ตะแกรงวาง
เอกสาร,  เครื่องตัดโฟม,  เครื่องตัดกระดาษ,  เครื่องเย็บ
กระดาษ, กุญแจ , ภาพเขียน,  แผนที่, พระบรมฉายา
ลักษณ,  แผงปิดประกาศ,  แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
หรือแผนป้ายตางๆที่ใชในสํานักงาน,  มูลี่  มานปรับแสง(ตอ
ผืน),  พรม(ตอผืน) ,นาฬิกาตั้งหรือแขวน , พระพุทธรูป,  พระพุทธ
รูปจําลอง,  กระเปา, ตาชั่งขนาดเล็ก, ผาใบติดตั้งในสํานัก
งาน , ผาใบเตนทขนาดใหญ ,ตูยาสามัญประจําบาน,  แผงกั้นหอง
แบบรื้อถอนได(Partition) ฯลฯ
         วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา , ยางลบ , น้ํายาลบ
คําผิด, เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,  กาว,   สมุด,  ซอง
เอกสาร,  ตลับผงหมึก,   น้ําหมึกปรินท, เทปพีวีซีแบบใส, น้ํายา
ลบกระดาษไข, ไมบรรทัด,  คลิป, ตัวเย็บกระดาษ,  เข็ม
หมุด,  กระดาษคารบอน,  กระดาษไข, แฟ้ม,  สมุดบัญชี,  สมุด
ประวัติขาราชการ,  แบบพิมพ,  ผาสําลี,   ธงชาติ,  สิ่งพิมพที่ได
จากการซื้อ  ,ของใชในการบรรจุหีบหอ,  น้ํามันไข, ขี้ผึ้ง,  น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน,  พวงมาลัย,   พวง
มาลา,  พานพุม,  กรวยดอกไม  ฯลฯ___(กองการศึกษาฯ)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ที่สามารถเบิกจายไดตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการกําหนด
        วัสดุคงทน  เชน  ไม
ตางๆ ,คอน  ,คีม  ,ชะแลง  ,จอบ ,สิ่ว ,เสียม  ,เลื่อย  ,ขวาน ,กบ
ไสไม, เทปวัดระยะ,  เครื่องวัดขนาดเล็ก  เชน  ตลับ
เมตร   ลูกดิ่ง,  สวาน,  โถสวม,  อางลางมือ, ราวพาดผา,หนากาก
ใสเชื่อมเหล็ก  ,เครื่องยิงประตู ,นั่งราน ฯลฯ
        วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  น้ํามันทาไม  ,ทินเนอร , สี,  ปูน
ซีเมนต, ทราย, ยางมะตอยสําเร็จรูป,อิฐหรือซีเมนต
บล็อก,  กระเบื้อง,  สังกะสี,  ตะปู,  เหล็กเสน, แปรงทาสี,  ปูน
ขาว, แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ  
         วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ทอน้ําและ
อุปกรณประปา,  ทอตางๆ, ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ 
              ___ (กองการศึกษาฯ)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ที่สามารถเบิกจายไดตาม
กฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือสั่งการกําหนด
        วัสดุคงทน  เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
        วัสดุสิ้นเปลือง  เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Di
gital Video Disc ,Flash Drive) ,เทปบันทึก
ขอมูล(
Reel  MagneticTape,Cassette Tape ,Cartridge Tape)  ,หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  ,กระดาษตอเนื่อง,สาย
เคเบิล ฯลฯ
       วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  หนวยประมวล
ผล,  ฮารดดิสกไดรฟ  ,  ซีดีรอมไดรฟ  , แผนกรองแสง,  แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board)  ,เมน
บอรด(Main Board)  ,เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เชน RAM  ,
คัตซีทฟีดเตอร(Cutsheet Feeder)  ,เมาส(Mouse) ,  พรินเตอร
สวิตซิ่งบอกซ(Printer Switching Box) ,เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card)  
เชน  
Ethernet Card ,Lan Card ,Anti virus Card ,Sound Card 
เป็นตน  ,เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต(Diskette)  แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นตน ,เราเตอร(Router)ฯลฯ
__(กองการศึกษาฯ)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและ การ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.หญา
ปลอง รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน  คาบริการ  คา
ภาษี  ฯลฯ ___(กองการศึกษาฯ)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด คาสื่อสารอื่นๆ เชน  คาเคเบิ้ล
เทวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียมฯลฯ เป็นตน  และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบ
ต.หญาปลอง___(กองการศึกษาฯ) 
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุน โรงเรียนสิริเกศนอมเกลา
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนสิริเกศนอมเกลาเพื่อดําเนิน
โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19
)  เพื่อป้องกันการแพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด – 19)ในโรงเรียนสิริเกศนอมเกลา
 *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
 พ.ศ.2563  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา    20  ขอ  6      .

โครงการฝึกอบรมทักษะการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับเด็กและ
เยาวชน

จํานวน 30,000 บาท

 อุดหนุน โรงเรียนบานหญาปลอง
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานหญาปลองเพื่อดําเนิน
โครงการฝึกอบรมทักษะการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับเด็กและ
เยาวชน  เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  รูจักใช
เวลาวางใหเป็นประโยชน 
*** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา    19  ขอ   3  
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โครงการโรงเรียนชุมชน หมู 4,6,7 ปลอดภัยไรโควิด 19 และไขเลือด
ออก

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุน โรงเรียนบานโนนแย
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานโนนแยเพื่อดําเนิน
โครงการโรงเรียนชุมชน  หมู 4   6  7   ปลอดภัยไรโควิด 19
  และโรคไขเลือดออก  เพื่อใหความรูและป้องกันโรคไขเลือดออก
และโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 
*** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  20  ขอ 4 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุน โรงเรียนบานเอกสรางเรือง
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานเอกสรางเรือง  เพื่อ
ดําเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero  Waste  School)   
เพื่อใหครู  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  มีความรูเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะ  ลด  คัดแยกขยะ  และนําขยะกลับมาใช
ประโยชน  สรางจิตสํานึกที่ดี   ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
*** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือ
หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  20  ขอ   5  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,446,061 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,275,261 บาท

ค่าใช้สอย รวม 620,250 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ  ประจําปีงบประมาณ 2564  เชน  คาป้าย  คาของรางวัล
สําหรับผูรวมกิจกรรม  คาจัดสถานที่ คาจัดซุมนิทรรศการ  และ
คาใชจายอื่นๆที่จําเป็น ____(กองการศึกษาฯ)
 ***ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  และตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   8  ขอ 1  
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร สถานศึกษา(คาใชจายในการ
จัดการศึกษา)

จํานวน 39,550 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา  คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3 – 5
 ปี)  ใหกับ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเอก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โนนหลอ – โนนแย  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหญา
ปลอง  จํานวนรวมทั้งสิ้น  35  คน  เป็นคาใชจายในการจัดการ
ศึกษา  ดังนี้
           1. คาหนังสือเรียน           คนละ    200  บาท   
           2. คาอุปกรณการเรียน          คนละ    200  บาท   
           3. คาเครื่องแบบนักเรียน        คนละ    300  บาท  
           4. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน     คนละ    430  บาท  
                                     __(กองการศึกษาฯ)
*** หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2 / ว
 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ 2565
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  26  ขอ  18 

วันที่พิมพ : 5/10/2564  13:56:23 หนา : 57/90

Microsoft
Textbox
28/9/2564   06.10:16



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา  คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(รายหัว)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2 – 5 ปี)  ให
แก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเอก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนน
หลอ – โนนแย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหญาปลอง  จํานวน
รวมทั้งสิ้น   60  คน  คนละ  1,700 บาท _(กองการศึกษาฯ)
*** หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2 / ว
 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ 2565
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   3  ขอ  1  

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาอาหารกลาง
วันศพด.)

จํานวน 358,700 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา  คาอาหารกลางวัน  ใหแก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเอก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนหลอ–โนนแย และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหญาปลอง จัดสรรมื้อละ 21 บาทตอ
คน  จํานวน  245  วัน  60 คน   และรวมอบต.ตั้งสมทบใหใน
กรณีจํานวนเด็กเพิ่มขึ้น  และหรือราคาอาหารกลางวัน สูงกวา
ราคาจัดสรร ____(กองการศึกษาฯ)
*** หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2 / ว
 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ 2565
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   25  ขอ  11  

ค่าวัสดุ รวม 655,011 บาท
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 655,011 บาท

 เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ,เด็กอนุบาล  และเด็ก ป. 1 – ป.6  ใหกับ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเอก  ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนหลอ – โนน
แย  ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหญาปลอง   และโรงเรียนซึ่งสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 3
 โรงเรียน คือ  โรงเรียนบานเอกสรางเรือง ,  
โรงเรียนบานโนนแย ,โรงเรียนบานหญาปลอง  จํานวน  334
 คน  จัดสรรคนละ  7.37  บาท จํานวน  260
 วัน  และ          รวมอบต.ตั้งสมทบใหในกรณีจํานวนเด็กเพิ่ม
ขึ้น  และหรือราคาอาหารเสริม(นม)สูงกวาราคาจัดสรร   
***** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  68 ขอ  10

เพื่อจัดซื้อคาวัสดุงานบานงานครัว    ที่สามารถเบิกจายไดตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการกําหนด ใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดอบต.หญาปลอง จํานวน 3 ศูนย  
      วัสดุคง
ทน   เชน  หมอ  ,กระทะ,  กะละมัง,  ตะหลิว,  กรอบ
รูป,  มีด,  ถัง,  ถาด, แกวน้ํา,  จานรอง,  ถวยชาม,  ชอน
สอม,  กระจกเงา,  โองน้ํา, ที่นอน,  กระโถน,  เตาไฟฟ้า,  เตา
น้ํามัน,เตารีด,  เครื่องบดอาหาร,  เครื่องตีไขไฟฟ้า,เครื่องปิงขนม
ปัง , กระทะไฟฟ้า, หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า,  กระติก
น้ํารอน, กระติกน้ําแข็ง,  ถังแกส,  เตา, ตูเก็บอุปกรณดับ
เพลิง,  สายยางฉีดน้ํา,  ถังขยะแบบขาตั้ง ,ถังขยะแบบลอ
ลาก ,อางลางจาน , ถังน้ํา ฯลฯ
     วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ผงซักฟอก, สบู, น้ํายาดับ
กลิ่น, แปรง, ไมกวาด, เขง,  มุง,  ผาปูที่นอน , ปลอก
หมอน, หมอน ,  ผาหม , ผาปูโตะ , น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน, หัวดูด
ตะกอนสระวายน้ํา  ,  อาหารเสริม(นม) , วัสดุประกอบ
อาหาร ,อาหารสําเร็จรูป  ฯลฯ
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ

วันที่พิมพ : 5/10/2564  13:56:23 หนา : 59/90

Microsoft
Textbox
28/9/2564   06.10:16



บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กําหนด                                                                  **
* หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2 / ว
 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ 2565         

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมโคจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจรเพดาน  พรอมติดตั้งขนาด  18  นิ้ว(ระบบ
ควบคุมการสาย)จํานวน  10  ตัว  ตัวละ 2,000 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้
1. ขนาดใบพัด  18  นิ้ว  หมุนสายรอบทิศทาง   
2.ปรับแรงดันลมไดไมนอยกวา  3  ระดับ  
3. ควบคุมการทํางานดวยระบบสวิตซควบคุมแรงลมแบบหมุน
ปรับ  หรือรีโมทคอนโทรล  และหยุดสายควบคุมทิศทางลมได
ตามตองการ  
4. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติที่ตัดไฟทันที  เมื่อมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ
               ___(กองการศึกษาฯ)
 *** ตามราคาทองตลาด  เนื่องจาก ไมมีตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   26    ขอ  8  

งบเงินอุดหนุน รวม 1,150,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,150,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน
บาน โนนแย

จํานวน 432,600 บาท
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อุดหนุนโรงเรียนบานโนนแย
เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวัน  ใหกับ
โรงเรียนบานโนนแย  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.)  สําหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
  จํานวน  103  คน x 21  บาท x  200  วัน__(กองการศึกษาฯ)
*** หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2 / ว
 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ 2565
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  49   ขอ 3  

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน
บาน หญาปลอง

จํานวน 449,400 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบานหญาปลอง
      เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวัน  ใหกับ
โรงเรียนบานหญาปลอง  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  สําหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
  จํานวน  107 คน x 21 บาท x  200  วัน__(กองการศึกษาฯ)
*** หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2 / ว
 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ 2565
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   49 ขอ  4  
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน
บาน เอกสรางเรือง

จํานวน 268,800 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบานเอกสรางเรือง
       เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนเป็นคาอาหารกลางวัน  ใหกับ
โรงเรียนบานเอกสรางเรือง  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  สําหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 6  จํานวน  64 คน x 21  บาท x  200  วัน__(กองการ
ศึกษาฯ)
*** หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2 / ว
 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม 2564 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ 2565
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   48  ขอ 2  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน  คาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ  เพื่อสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว  จํานวน 8 หมูบาน ในพื้นที่อบต.หญา
ปลอง ภายใต โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบาฯ และเดินทางไปราชการอื่นๆ__(สํานักปลัด)
*** ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
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โครงการรณรงคและป้องกันโรคพิษสุนัขบา  ภายใตโครงการสัตว
ปลอดโรค       คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา  ภายใตโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจา
นองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  เชน  คาวัคซีน ,อุปกรณในการ
ฉีด ,คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย และคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
ฯลฯ__(สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา    7    ขอ   2     

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บาน
สรางเรือง หมูที่ 3

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานสรางเรือง  หมูที่ 3 
เพื่อดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  บานสรางเรือง  หมูที่ 3  ตําบลหญาปลอง  อําเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ___(สํานักปลัด)
*** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   45   ขอ   3   
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โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจา  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานวังไฮ หมูที่ 4

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานวังไฮ  หมูที่ 4 
เพื่อดําเนินโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย  ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
บานวังไฮ  หมูที่ 4  ตําบลหญาปลอง  อําเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ___(สํานักปลัด)
 *** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   6   ขอ  4  

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี บานโนนสํานัก หมูที่ 8

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานโนนสํานัก  หมูที่ 8 
เพื่อดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  บานโนนสํานัก  หมูที่ 8  ตําบล
หญาปลอง  อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ___(สํานักปลัด)
*** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   46  ขอ  8  
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี บานหญาปลอง หมูที่ 2

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานหญาปลอง  หมูที่ 2 
เพื่อดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  บานหญาปลอง  หมูที่ 2  ตําบล
หญาปลอง  อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ___(สํานักปลัด)
*** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   6   ขอ   2  

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้า
จุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี บานเอก หมูที่ 5

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานเอก  หมูที่ 5 
เพื่อดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  บานเอก  หมูที่ 5  ตําบลหญา
ปลอง  อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ___(สํานักปลัด)
*** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา    46  ขอ  5  
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  บานโนนหลอ หมูที่  6

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานโนนหลอ  หมูที่ 6 
เพื่อดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีบานโนนหลอ  หมูที่ 6  ตําบลหญา
ปลอง  อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ___(สํานักปลัด)
*** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   46   ขอ   6  

โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค  บานหญาปลอง 
หมูที่  1

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานหญาปลอง  หมูที่ 1 
เพื่อดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  บาน
หญาปลอง  หมูที่ 1 ตําบลหญาปลอง  อําเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ
*** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  45  ขอ  1
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โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค บานโนนแย หมูที่   
7

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานโนนแย  หมูที่ 7
เพื่อดําเนินโครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงคบาน
โนนแย  หมูที่ 7  ตําบลหญาปลอง  อําเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ   ___(สํานักปลัด)
*** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563 และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  46  ขอ  7  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 396,000 บาท

งบบุคลากร รวม 396,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี(รวมขั้น
เงินเดือน) ใหแก พนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา   ตั้ง
จาย  12  เดือน  คือ  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน     __(สํานัก
ปลัด)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหญาปลอง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือประชาชนในดานสาธาณภัย  ดานการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดานการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ  ดานการดํารงชีพ  ดานสังคมสงเคราะหฯลฯ__(สํานัก
ปลัด)
 *** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. ๒๕๖๐ และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  44    ขอ  4   

โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส และผูยากไร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเคราะหผูดอย
โอกาสและผูยากไร  เชน   คาอาหาร   เครื่องนุงหมยารักษา
โรค   และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ   __(สํานักปลัด)
  *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   10   ขอ  1  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับ ผูดอยโอกาสและประชาชนทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับ
ผูดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป  เชน  คาอาหารกลางวัน  คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาป้าย  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ___(สํานักปลัด)

โครงการวัยเรียน วัยรุน วัยใส ไมเสพ ไมทอง ไมติดเกมส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวัยเรียน  วัยรุน  วัย
ใส  ไมเสพ  ไมทอง  ไมติดเกมส เชน  คาอาหารกลางวัน คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาป้าย  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ   และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ___(สํานักปลัด)

โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนว ทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการศรีสะเกษพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  เชน  คาอาหารกลางวัน  คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาป้าย คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ_(สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  18   ขอ 15   

โครงการสรางความยั่งยืนหมูบาน เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางความยั่งยืนหมู
บานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  เชน  คาอาหารกลางวัน  คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาป้าย  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ
อุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ _ (สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  19    ขอ 16  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 188,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 188,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 188,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ ตานยาเสพติด จํานวน 188,000 บาท

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน  เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ตําบล
หญาปลอง เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย ใชเวลาวางให
เป็นประโยชน รูรักสามัคคี มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รูแพ รูชนะ รู
อภัย หางไกลยาเสพติด __(กองการศึกษาฯ)
***ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  และตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกําหนด
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา    8    ขอ  10 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันราชพิธี  รัฐพิธี  และวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี  และวัน
สําคัญทางศาสนา  เพื่อปลูกจิตสํานึกใหขา
ราชการ  ประชาชน  แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย  ตลอดจนการบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีต ประเพณี  ภูมิปัญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นใหคงอยูสืบไป__(สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   37   ขอ  1
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยว "พระธาตุเรืองรอง" จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําป้ายเพื่อประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว“พระธาตุเรืองรอง” เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูจักอยาง
แพรหลาย___(สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  141   ขอ  3  

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก
ทองถิ่น ใหกับ เด็ก เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  เชน  คาอาหาร
กลางวันคาอาหารและเครื่องดื่มคาป้าย คาสมนาคุณ
วิทยากร  วัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ___(สํานัก
ปลัด)
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา    44    ขอ  5  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,347,984 บาท

งบบุคลากร รวม 1,736,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,736,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,347,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี(รวมขั้น
เงินเดือน)  ใหแก พนักงานสวนตําบล  จํานวน  4
  อัตรา  คือ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง(นักบริหารงานชาง) 1
  อัตรา   นายชางโยธา  2  อัตรา  และเจาพนักงานธุรการ  1
  อัตรา   
ตั้งจาย  12  เดือน__(กองชาง)
 *** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ใหกับ  ผูอํานวยการกองชาง(นัก
บริหารงานชาง)ตั้งจาย  12  เดือน__(กองชาง)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 322,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี (รวมขั้น
เงินเดือน) ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ  คือ  ตําแหนง  ผูชวย
นายชางไฟฟ้า 1 อัตรา  และผูชวยเจาพนักงานประปา   จํานวน 1
  อัตรา   ตั้งจาย  12  เดือน __(กองชาง)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินที่จายเพิ่ม
ตางๆตามระเบียบที่กฎหมายกําหนด ใหแก  พนักงานจางตาม
ภารกิจ  คือ  ตําแหนง  ผูชวยนายชางไฟฟ้า  1  อัตรา   และ
ผูชวยเจาพนักงานประปา  จํานวน  1   อัตรา   ตั้งจาย  12
  เดือน __(กองชาง)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566
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งบดําเนินงาน รวม 1,501,344 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน หรือคาเชาซื้อบานหรือคาผอนชําระเงิน
กู เพื่อชําระราคาบาน  ใหแก  พนักงานสวนตําบล  และผูที่มีสิทธิ
เบิกไดตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการกําหนด _(กองชาง)
  *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร   พนักงาน
สวนทองถิ่น  และผูที่มีสิทธิเบิกได  ตามกฎหมาย  ระเบียบและ
หนังสือสั่งการกําหนด __(กองชาง)
*** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 676,344 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ  จางบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ชางสํารวจ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ  คือ จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติ
งานในหนาที่ชางสํารวจ  ปฏิบัติงานตามขอตกลงการจางหรือ
สัญญาการจาง __(กองชาง)
***ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การกําหนด

คาจางเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล  เชน  คาถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน)
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ   คาจัดทําเอกสาร  ประชาสัมพันธ  หรือสิ่ง
พิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ฯลฯ__(กองชาง)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน   คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆในการอบรม  ประชุม  สัมมนา  คาใช
จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ของพนักงานสวน
ตําบล  เจาหนาที่ทองถิ่น และผูที่มีสิทธิเบิกตามที่
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด__(กองชาง)
*** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกําหนด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 478,344 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  วัสดุ  ครุภัณฑ
ตางๆ  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ __(กองชาง)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่สามารถเบิกจายไดตาม
กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด  
     วัสดุคงทน  เชน  หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก, ไมบรรทัด
เหล็ก,  กรรไกร,  เกาอี้พลาสติก,  ตรายาง,  ที่ถูพื้น,  ตะแกรงวาง
เอกสาร,  เครื่องตัดโฟม,  เครื่องตัดกระดาษ,  เครื่องเย็บ
กระดาษ, กุญแจ , ภาพเขียน,  แผนที่,  พระบรมฉายา
ลักษณ,  แผงปิดประกาศ,  แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน
หรือแผนป้ายตางๆที่ใชในสํานักงาน,  มูลี่  มานปรับแสง(ตอ
ผืน),  พรม(ตอผืน) ,นาฬิกาตั้งหรือแขวน , พระพุทธรูป,  พระพุทธ
รูปจําลอง,  กระเปา, ตาชั่งขนาดเล็ก, ผาใบติดตั้งในสํานัก
งาน , ผาใบเตนทขนาดใหญ , ตูยาสามัญประจําบาน,  แผงกั้น
หองแบบรื้อถอนได(Partition) ฯลฯ
    วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  กระดาษ, หมึก, ดินสอ, ปากกา , ยางลบ , น้ํายาลบ
คําผิด, เทปกาว,  ลวดเย็บกระดาษ,  กาว,   สมุด,  ซอง
เอกสาร,  ตลับผงหมึก,   น้ําหมึกปรินท, เทปพีวีซีแบบใส, น้ํายา
ลบกระดาษไข,  ไมบรรทัด,  คลิป, ตัวเย็บกระดาษ,  เข็ม
หมุด,  กระดาษคารบอน,  กระดาษไข, แฟ้ม,  สมุดบัญชี,  สมุด
ประวัติขาราชการ,  แบบพิมพ,  ผาสําลี, ธงชาติ,  สิ่งพิมพที่ไดจาก
การซื้อ  ,ของใชในการบรรจุหีบหอ,  น้ํามันไข, ขี้ผึ้ง,  น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน,  พวงมาลัย,  พวง
มาลา,  พานพุม,  กรวยดอกไม  ฯลฯ ___(กองชาง)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่สามารถเบิกจายไดตาม
กฎหมายระเบียบ  และหนังสือสั่งการกําหนด 
     วัสดุคงทน  เชน ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, หัวแรง
ไฟฟ้า,  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า,  มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า,เครื่องประจุไฟ, ไมชักฟิวส, ไมคลอย
พรอมเครื่องสงสัญญาณฯลฯ
     วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  ฟิวส,  เทปพันสายไฟฟ้า,  สาย
ไฟฟ้า,  หลอดไฟฟ้า,  หลอดไฟ , เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า, ปลั๊ก
ไฟฟ้า, สวิตซไฟฟ้า, หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ, ลูกถวยสายอากาศ,รีซีสเตอร,มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร,  ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ,  เบรกเกอร, สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ,  เครื่องรับโทรทัศน,  จานรับสัญญาณดาว
เทียม,แบตเตอรี่โซลาเซลล ,กลองรับสัญญาน ฯลฯ
     วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ดอกลําโพง, ฮอรน
ลําโพง ,แผงวงจร  ,ผังแสดงวงจรตางๆ  ,แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
                       ___(กองชาง)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  ที่สามารถเบิกจายไดตาม
กฎหมายระเบียบ  และหนังสือสั่งการกําหนด 
        วัสดุคงทน  เชน  ไม
ตางๆ , คอน  ,คีม, ชะแลง, จอบ, สิ่ว,  เสียม,  เลื่อย,  ขวาน,  กบ
ไสไม,  เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาดเล็ก  เชน  ตลับ
เมตร  ลูกดิ่ง , สวาน,  โถสวม,  อางลางมือ, ราวพาดผา ,หนากาก
ใสเชื่อมเหล็ก ,เครื่องยิงตะปู ,นั่งราน ฯลฯ
        วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  น้ํามันทาไม,  ทินเนอร,  สี,  ปูน
ซีเมนต, ทราย,  ยางมะตอยสําเร็จรูป, อิฐหรือซีเมนต
บล็อก,  กระเบื้อง,  สังกะสี,  ตะปู,  เหล็กเสน, แปรงทาสี,  ปูน
ขาว, แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ  
        วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา, ทอตางๆ,  ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
                        ___(กองชาง)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ที่สามารถ
เบิกจายไดตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด
        วัสดุคงทน  เชน   ชุดเครื่องมือผาตัด ,ที่วางกรวย
แกว , กระบอกตวง  ,เบาหลอม, หูฟัง(Stethoscope) , เปลหาม
คนไข ,คีมถอนฟัน ,เครื่องวัดน้ําฝน  ,ถังเก็บเชื้อเพลิง ,  เครื่อง
นึ่ง  ,เครื่องมือวิทยาศาสตร  ,เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข) ฯลฯ
       วัสดุสิ้นเปลือง เชน  สําลีและผาพันแผล ,ยาและ
เวชภัณฑ ,แอลกอฮอล ,ฟิลเอกซเรย,  เคมี
ภัณฑ,  ออกซิเจน,  น้ํายาตางๆ,  เลือด , สายยาง,ลูกยาง , หลอด
แกว , ลวดเชื่อมเงิน,  ถุงมือ,  กระดาษกรอง,จุกตางๆ,  สัตวเลี้ยง
เพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย ,หลอด
เอกซเรย, ทรายอะเบท ,น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง ,คลอรีน สารสม ,หนากากอนามัย,ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช
ครั้งเดียวทิ้ง)ฯลฯ
                            ___(กองชาง)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร   ที่สามารถเบิก
จายไดตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด
       วัสดุคงทน  เชน   ขาตั้งกลอง, ขาตั้งเขียนภาพ,  กลองและ
ระวิงใสฟิลมภาพยนตร,เครื่องกรอเทป, เลนสซูม, กระเปาใสกลอง
ถายรูป,ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก, ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
       วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  พูกัน,  สี,   กระดาษเขียน
โปสเตอร,  ฟิลม, เมมโมรี่การด,  ฟิลมสไลด, แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร ,วีดิโอเทป ,แผนซีดี), รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง  อัดขยาย, ภาพถายดาวเทียม,เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน  ฯลฯ   )
___(กองชาง)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ที่สามารถเบิกจายไดตาม
กฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด
        วัสดุคงทน  เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
        วัสดุสิ้นเปลือง  เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล(
Diskette ,Floppy Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Di
gital Video Disc ,Flash Drive) ,เทปบันทึก
ขอมูล(
Reel  MagneticTape,Cassette Tape ,Cartridge Tape)  ,หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  ,กระดาษตอเนื่อง,สาย
เคเบิล ฯลฯ
       วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  หนวยประมวล
ผล,  ฮารดดิสกไดรฟ  ,  ซีดีรอมไดรฟ  ,แผนกรองแสง,  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ(Key Board)  ,เมนบอรด(Main Board)  ,
เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เชน RAM  ,คัตซีทฟีด
เตอร(Cutsheet Feeder)  ,เมาส(Mouse) ,  พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบอกซ(Printer Switching Box) ,เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน  
Ethernet Card ,Lan Card ,Anti virus Card ,Sound Card 
เป็นตน  ,เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต(Diskette)  แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM)  แบบออพติคอล(Optical) เป็นตน ,เราเตอร(Router)ฯลฯ
                    __(กองชาง)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 320,000 บาท
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งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

ปัมบาดาล  ซับเมิรสซิเบิ้ล จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจัดซื้อปัมบาดาล  ซับเมิรสซิเบิ้ล  ขนาด 1.5  นิ้ว  จํานวน  2
  ตัว ตัวละ  35,000  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.)ปัมบาดาล  ซับเมิรส  ขนาด  1.5 นิ้ว 1.5 PH
2.)มอเตอรไฟฟ้าขับเคลื่อน  ที่ใชกับไฟฟ้า  ขนาด  1  เฟส  220
  โวลต  50  เฮิรท
3.)เป็นเครื่องสูบน้ําที่สามารถติดตั้งลงในบอบาดาล  ขนาด  4 – 6
  นิ้ว
4.)สายไฟฟ้าสําหรับตอไฟฟ้าจากมอเตอรไฟฟ้า
                         ___(กองชาง)
  *** ตามราคาทองตลาด  เนื่องจาก ไมมีตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ      
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   26   ขอ  9   
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดขยายเสียงตามสายพรอมอุปกรณครบชุด(พรอมติดตั้ง) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดขยายเสียงตามสายพรอมอุปกรณครบชุด(พรอมติด
ตั้ง) ประจําหอกระจายขาวบานวังไฮ  หมูที่ 4  ตําบลหญา
ปลอง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1.) ฮอรนอลูมิเนียม  จํานวน   3   ตัว
2.) ยูนิฮอรน  จํานวน   3   ตัว
3.) ตุกตายึดสาย จํานวน   3   ตัว
4.) นอตยึดลําโพง จํานวน   3   ตัว
5.) สายดรอปวาย 2 x 0.9 mm. ยาว 200  เมตร  
     จํานวน  7  มวน
                   ___(กองชาง)
 *** ตามราคาทองตลาด  เนื่องจาก ไมมีตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  26  ขอ 10  

งานก่อสร้าง รวม 1,273,100 บาท
งบลงทุน รวม 1,273,100 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,273,100 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนหลอ  หมูที่ 6 จํานวน 103,700 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนหลอ  หมูที่ 6 ตําบลหญาปลอง  อําเภอเมือง
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
  ปริมาณงาน กวาง  3.00  เมตร  ยาว 74.00  เมตร  หนา 0.10
  เมตร (หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 222 ตารางเมตร)
                            (___กองชาง)
 *** ตามประมาณการราคากอสราง  แนบทาย                   .
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   14   ขอ 54       
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปเมรุบานเอก  หมูที่ 5 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ไปเมรุบานเอก) หมูที่ 5   ตําบลหญาปลอง  อําเภอเมือง
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน  กวาง 4.00  เมตร  ยาว  113.00  เมตร  หนา  0.10
  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  452.00  ตารางเมตร
                             (___กองชาง)
*** ตามประมาณการราคากอสราง  แนบทาย                   .
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   13   ขอ  39  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากแยกบานหญาปลอง 
หมูที่ 2 ไปบานหอย)

จํานวน 232,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(จากแยกบานหญาปลอง หมูที่ 2  ไปบานหอย) บานหญา
ปลอง หมูที่ 2  ตําบลหญาปลอง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัด
ศรีสะเกษ
  ปริมาณงาน  กวาง 5.00  เมตร  ยาว  73.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา  392.00  ตารางเมตร
                              (___กองชาง)
 *** ตามประมาณการราคากอสราง  แนบทาย                   .
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา    11    ขอ   9   
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสนหนองกะฮัวไปคลอง
อีสานเขียว) บานหญาปลอง หมูที่ 1

จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(เสนหนองกะฮัวไปคลองอีสานเขียว) บานหญาปลอง  หมู
ที่ 1  ตําบลหญาปลอง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
  ปริมาณงาน  กวาง  5.00  เมตร  ยาว  49.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา   275.00  ตารางเมตร
                              (___กองชาง)
 *** ตามประมาณการราคากอสราง  แนบทาย                 
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  10   ขอ  98  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโนนสํานัก(ซอยประชา
รวมใจ) หมูที่ 8

จํานวน 95,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานโนนสํานัก(ซอยประชารวมใจ) หมูที่ 8   ตําบลหญา
ปลอง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน    ชวงที่ 1, กวาง   3.40  เมตร , ยาว  43.00
  เมตร  , หนา  0.10  เมตร  ชวงที่ 2, กวาง   4.40
   เมตร , ยาว  4.40   เมตร  , หนา  0.10  เมตร   ชวงที่ 3, มี
พื้นที่  51  ตารางเมตร , หนา  0.10  เมตร
   (หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา  216.56  ตารางเมตร)
                                (___กองชาง)
 *** ตามประมาณการราคากอสราง  แนบทาย                   .
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  16   ขอ  69   
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโนนสํานัก(ซอยสามัคคี 
2)

จํานวน 54,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานโนนสํานัก(ซอยสามัคคี 2)  ตําบลหญาปลอง  อําเภอ
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน  กวาง 4.00  เมตร  ยาว  32.00  เมตร  หนา  0.10
  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  128.00  ตารางเมตร
 (___กองชาง)
 *** ตามประมาณการราคากอสราง  แนบทาย                   
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   15    ขอ  68   

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังไฮ  หมูที่ 4 จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานวังไฮ  หมูที่ 4  ตําบลหญาปลอง  อําเภอเมือง
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
 ปริมาณงาน  กวาง 3.00  เมตร  ยาว  63.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 189.00  ตารางเมตร
 (___กองชาง)
 *** ตามประมาณการราคากอสราง  แนบทาย                   
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  14   ขอ  34   
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เสนหนาวัดพระธาตุเรือง
รอง)บานสรางเรือง  หมูที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(เสนหนาวัดพระธาตุเรืองรอง)บานสรางเรือง  หมูที่ 3
  ตําบลหญาปลอง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
    ปริมาณงาน  กวาง  3.00  เมตร  ยาว  58.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา  174.00  ตารางเมตร
(___กองชาง)
  *** ตามประมาณการราคากอสราง  แนบทาย                  
 *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   13   ขอ  22   

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนหล่อ-โนนแย จํานวน 72,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โนนหลอ – โนนแย ___(กองการศึกษาฯ)
รายละเอียดปรากฏตาม  ประมาณการราคากอสราง  แนบทาย  
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา  22   ขอ   3  

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเอก หมูที่ 5 จํานวน 134,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเอก หมูที่ 5___(กองการศึกษาฯ)

รายละเอียดปรากฏตาม  ประมาณการราคากอสราง  แนบทาย   
  *** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา   22   ขอ  1  
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได(คา K) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค  และ
สิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยในกรณีทําสัญญาจางกอสรางที่กําหนด
เงื่อนไข  และหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได  (คา K) (คากอ
สรางสิ่งสาธารณูปโภค  และสิ่งสาธารณูปการ)
 ___(กองชาง)
*** หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2 / ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 230,280 บาท

งบบุคลากร รวม 170,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 170,280 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 146,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี(รวมขั้น
เงินเดือน) ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  1 อัตรา   ตั้ง
จาย 12 เดือน  คือ ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร
 __(สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมทั้งเงินที่จายเพิ่ม
ตางๆ  ตามระเบียบที่กฎหมายกําหนดใหแก  พนักงานจางตาม
ภารกิจ  คือ  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร  จํานวน   1
   อัตรา   ตั้งจายไว   12   เดือน__(สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566

วันที่พิมพ : 5/10/2564  13:56:23 หนา : 88/90

Microsoft
Textbox
28/9/2564   06.10:16



งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชุมชนตนแบบ  ลดคัดแยกขยะตนทาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการชุมชนตนแบบลดคัดแยกขยะตน
ทาง  เชน  อบรมใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  คาป้าย คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ 
         ___(สํานักปลัด)  
*** ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
. 2557 และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกําหนด
***ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา   145
   ขอ  3  

โครงการไถกลบตอซังขาว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการไถกลบตอซัง
ขาว  ภายในพื้นที่ตําบลหญาปลอง หมูที่ 1 – 8  เชน  คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย  คาสมนาคุณ
วิทยากร  วัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ
___(สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา    2  ขอ  20 
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โครงการสงเสริมและการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราช
สุดาเจาฟ้ามหาจักรีสิรินทร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี 
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  เชน  คา
อาหารกลางวัน  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย   คาสมนาคุณ
วิทยากร  วัสดุอุปกรณ  และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ
             ___(สํานักปลัด)
*** ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565
) หนา    11  ขอ  44 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

68,955

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,835,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,340,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

319,980

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ  อบต
.หญ้าปล้อง

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

68,955

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,835,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,340,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

319,980

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ  อบต
.หญ้าปล้อง

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,540,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,206,800 349,560 1,748,120 396,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 132,000 132,000 474,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 24,000 72,000

เงินอื่น ๆ 84,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

120,000 50,000

คาเชาบ้าน 168,000 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,540,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,347,840 9,048,320

เงินประจําตําแหนง 42,000 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 322,800 146,280 1,207,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 24,000 168,000

เงินอื่น ๆ 84,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

170,000

คาเชาบ้าน 120,000 384,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

130,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  จ้าง
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
จดมาตรวัดน้ํา

104,400

คาจ้างเหมาบริการ  จ้าง
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
จัดเก็บรายได้

102,000

คาจ้างเหมาบริการคน
งานทั่วไป

102,000

คาจ้างเหมาบริการคน
สวน

96,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์ของ
อบต.หญ้าปล้อง

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน
อบต.หญ้าปล้อง

108,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่จําเป็น

20,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 150,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  จ้าง
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
จดมาตรวัดน้ํา

104,400

คาจ้างเหมาบริการ  จ้าง
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
จัดเก็บรายได้

102,000

คาจ้างเหมาบริการคน
งานทั่วไป

102,000

คาจ้างเหมาบริการคน
สวน

96,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์ของ
อบต.หญ้าปล้อง

108,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน
อบต.หญ้าปล้อง

108,000

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่จําเป็น

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 45,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

32,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000 15,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 
ท้องถิ่น

400,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนา ประสิทธิภาพ
บุคลากร และศึกษาดู
งาน

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 45,600

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

32,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร  และนอก
ราชอาณาจักร

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 55,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 
ท้องถิ่น

400,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนา ประสิทธิภาพ
บุคลากร และศึกษาดู
งาน

300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 478,344 568,344
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ  คน
งานประจํารถน้ําเอนก
ประสงค์

96,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ชวง
เทศกาลปีใหมและ
สงกรานต์

5,000

โครงการฝึกอบรม หมู
บ้านรวมใจและลด
อุบัติภัย ทางถนน

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

120,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหาร สถาน
ศึกษา(คาใช้จายในการ
จัดการศึกษา)

39,550

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอน)

102,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาอาหารกลาง
วันศพด.)

358,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ  คน
งานประจํารถน้ําเอนก
ประสงค์

96,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ชวง
เทศกาลปีใหมและ
สงกรานต์

5,000

โครงการฝึกอบรม หมู
บ้านรวมใจและลด
อุบัติภัย ทางถนน

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

120,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหาร สถาน
ศึกษา(คาใช้จายในการ
จัดการศึกษา)

39,550

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการเรียน
การสอน)

102,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาอาหารกลาง
วันศพด.)

358,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค       คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

50,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชน องค์การ
บริหารสวนตําบลหญ้า
ปล้อง

30,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ด้อยโอกาส และผู้ยาก
ไร้

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับ ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค       คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี

50,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชน องค์การ
บริหารสวนตําบลหญ้า
ปล้อง

30,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ด้อยโอกาส และผู้ยาก
ไร้

20,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับ ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวัยเรียน วัยรุน 
วัยใส ไมเสพ ไมท้อง ไม
ติดเกมส์

10,000

โครงการศรีสะเกษ
พัฒนาตามแนว ทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000

โครงการสร้างความ
ยั่งยืนหมูบ้าน เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
สานสัมพันธ์ ต้านยาเสพ
ติด

188,000

โครงการจัดงานวันราช
พิธี  รัฐพิธี  และวัน
สําคัญทางศาสนา

10,000

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ แหลง
ทองเที่ยว "พระธาตุเรือง
รอง"

15,000

โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

30,000

คาจ้างเหมาบริการ  จ้าง
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ชางสํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวัยเรียน วัยรุน 
วัยใส ไมเสพ ไมท้อง ไม
ติดเกมส์

10,000

โครงการศรีสะเกษ
พัฒนาตามแนว ทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000

โครงการสร้างความ
ยั่งยืนหมูบ้าน เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
สานสัมพันธ์ ต้านยาเสพ
ติด

188,000

โครงการจัดงานวันราช
พิธี  รัฐพิธี  และวัน
สําคัญทางศาสนา

10,000

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ แหลง
ทองเที่ยว "พระธาตุเรือง
รอง"

15,000

โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

30,000

คาจ้างเหมาบริการ  จ้าง
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ชางสํารวจ

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ที่จําเป็น

โครงการชุมชนต้นแบบ  
ลดคัดแยกขยะต้นทาง

โครงการไถกลบตอซัง
ข้าว

โครงการสงเสริมและ
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ   สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จ พระเทพรัตน
ราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินทร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 130,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 655,011

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ที่จําเป็น

80,000 80,000

โครงการชุมชนต้นแบบ  
ลดคัดแยกขยะต้นทาง

20,000 20,000

โครงการไถกลบตอซัง
ข้าว

20,000 20,000

โครงการสงเสริมและ
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ   สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จ พระเทพรัตน
ราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินทร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิ
ณี พีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 210,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 665,011

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 30,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 17,500

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 3,900

ตู้เหล็ก 29,500

โต๊ะทํางาน 4,300

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์  ขนาด  
110  ซีซี  แบบเกียร์
ธรรมดา

44,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 180,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 320,000 650,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

130,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 17,500

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 3,900

ตู้เหล็ก 29,500

โต๊ะทํางาน 4,300

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์  ขนาด  
110  ซีซี  แบบเกียร์
ธรรมดา

44,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1(จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา  19  
นิ้ว)

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *(จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

44,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink  Tank  
Printer)

4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1(จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา  19  
นิ้ว)

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *(จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

44,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink  Tank  
Printer)

4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี  ชนิดNetwork  
แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที)

10,000

พัดลมโคจร 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั้มบาดาล  ซับเมิร์สซิ
เบิ้ล

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดขยายเสียงตามสาย
พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด(พร้อมติดตั้ง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนหลอ  หมูที่ 6

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไป
เมรุบ้านเอก  หมูที่ 5

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(จาก
แยกบ้านหญ้าปล้อง หมู
ที่ 2 ไปบ้านหอย)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี  ชนิดNetwork  
แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที)

10,000

พัดลมโคจร 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั้มบาดาล  ซับเมิร์สซิ
เบิ้ล

70,000 70,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดขยายเสียงตามสาย
พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด(พร้อมติดตั้ง)

40,000 40,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนหลอ  หมูที่ 6

103,700 103,700

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไป
เมรุบ้านเอก  หมูที่ 5

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(จาก
แยกบ้านหญ้าปล้อง หมู
ที่ 2 ไปบ้านหอย)

232,900 232,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น
หนองกะฮัวไปคลอง
อีสานเขียว) บ้านหญ้า
ปล้อง หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนสํานัก(ซอยประชา
รวมใจ) หมูที่ 8

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนสํานัก(ซอยสามัคคี 
2)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังไฮ  หมูที่ 4

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น
หน้าวัดพระธาตุเรือง
รอง)บ้านสร้างเรือง  หมู
ที่ 3
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น
หนองกะฮัวไปคลอง
อีสานเขียว) บ้านหญ้า
ปล้อง หมูที่ 1

150,000 150,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนสํานัก(ซอยประชา
รวมใจ) หมูที่ 8

95,400 95,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนสํานัก(ซอยสามัคคี 
2)

54,600 54,600

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังไฮ  หมูที่ 4

110,000 110,000

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น
หน้าวัดพระธาตุเรือง
รอง)บ้านสร้างเรือง  หมู
ที่ 3

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
หล่อ-โนนแย้

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เอก หมูที่ 5

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  และ
สิ่งสาธารณูปการ)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับการสนับ
สนุนกิจกรรม บริจาค
โลหิตให้กับเหลากาชาด 
จังหวัดศรีสะเกษ

15,000

โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุน งบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง  
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดศรีสะเกษ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
หล่อ-โนนแย้

72,000 72,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เอก หมูที่ 5

134,500 134,500

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คา K) (คา
กอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  และ
สิ่งสาธารณูปการ)

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับการสนับ
สนุนกิจกรรม บริจาค
โลหิตให้กับเหลากาชาด 
จังหวัดศรีสะเกษ

15,000

โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุน งบประมาณ
การป้องกัน เฝ้าระวัง  
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดศรีสะเกษ

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ 
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอเมืองศรีสะเกษ

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดงาน รัฐพิธี
หรือกิจกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล

5,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานเทศกาลประจําปี 
ของจังหวัด(งานเทศกาล
ปีใหมสี่เผาไทศรีสะเกษ 
และงานกาชาด)

15,000

โครงการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(โควิด-19)

30,000

โครงการฝึกอบรมทักษะ
การเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ
สําหรับเด็กและเยาวชน

30,000

โครงการโรงเรียนชุมชน 
หมู 4,6,7 ปลอดภัยไร้
โควิด 19 และไข้เลือด
ออก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ 
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอเมืองศรีสะเกษ

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการจัดงาน รัฐพิธี
หรือกิจกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล

5,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานเทศกาลประจําปี 
ของจังหวัด(งานเทศกาล
ปีใหมสี่เผาไทศรีสะเกษ 
และงานกาชาด)

15,000

โครงการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(โควิด-19)

30,000

โครงการฝึกอบรมทักษะ
การเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ
สําหรับเด็กและเยาวชน

30,000

โครงการโรงเรียนชุมชน 
หมู 4,6,7 ปลอดภัยไร้
โควิด 19 และไข้เลือด
ออก

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste 
School)

30,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนเป็นคาอาหารกลาง
วันให้กับโรงเรียนบ้าน 
โนนแย้

432,600

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนเป็นคาอาหารกลาง
วันให้กับโรงเรียนบ้าน 
หญ้าปล้อง

449,400

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนเป็นคาอาหารกลาง
วันให้กับโรงเรียนบ้าน 
เอกสร้างเรือง

268,800

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จ พระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านสร้างเรือง หมูที่ 3

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste 
School)

30,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนเป็นคาอาหารกลาง
วันให้กับโรงเรียนบ้าน 
โนนแย้

432,600

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนเป็นคาอาหารกลาง
วันให้กับโรงเรียนบ้าน 
หญ้าปล้อง

449,400

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนเป็นคาอาหารกลาง
วันให้กับโรงเรียนบ้าน 
เอกสร้างเรือง

268,800

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จ พระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บ้านสร้างเรือง หมูที่ 3

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บ้านวังไฮ หมู
ที่ 4

20,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี บ้านโนนสํานัก 
หมูที่ 8

20,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี บ้านหญ้าปล้อง 
หมูที่ 2

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี บ้านวังไฮ หมู
ที่ 4

20,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี บ้านโนนสํานัก 
หมูที่ 8

20,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี บ้านหญ้าปล้อง 
หมูที่ 2

20,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  13:58:47 หน้า : 32/34

Microsoft
Textbox
28/9/2564   06.10:16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี บ้านเอก หมูที่ 
5

20,000

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัย แมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้าน
โนนหลอ หมูที่  6

20,000

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์  บ้านหญ้า
ปล้อง หมูที่  1

20,000

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านโนนแย้ 
หมูที่   7

20,000

รวม 9,957,635 10,845,020 706,560 5,255,421 215,000 446,000 80,000 243,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี บ้านเอก หมูที่ 
5

20,000

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัย แมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  บ้าน
โนนหลอ หมูที่  6

20,000

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์  บ้านหญ้า
ปล้อง หมูที่  1

20,000

โครงการอบรมหมอหมู
บ้าน ในพระราช
ประสงค์ บ้านโนนแย้ 
หมูที่   7

20,000

รวม 4,621,084 230,280 32,600,000
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