
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๕9 

………………………………………………..………………………. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ต าบล                
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕9  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง                  
ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๕ 8 เมื่อวันที่  ๑ 4  สิงหาคม  ๒๕๕ 8                       
และนายอ าเภอได้พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่  21  กันยายน  ๒๕๕8  แล้วนั้น   

     อาศัย อ านาจตามความในข้อ  ๓๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมา ณ                          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัต ิ                  
องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕9   

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕8 

 

                              เสน่ห์   นามจันทรา 
                              (นายเสน่ห์   นามจันทรา) 

                              ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                              นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหญา้ปล้อง 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส าเนา 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

เขต/อ าเภอ  เมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

บ้านเอก หมู่ที่ 5 ซอย- ถนนวังไฮ-สร้างเรือง แขวง/ต าบล หญ้าปล้อง 

เขต/อ าเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

   
   

พื้นที่ 19.16 ตารางกิโลเมตร 

   

ประชากรทั้งหมด 5,877 คน 

ชาย 2,906 คน 

หญิง 2,971 คน 
   

ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2558 
 

 

 



 

 

  

ส่วนที่  1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 

 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 



ท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

  บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลห ญ๎าปล๎อง   จะได๎เสนอรํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปีตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหญ๎าปล๎องอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู๎บริหาร
องค์การบริหารสํวนต าบลห ญ๎าปล๎อง   จึงขอแถลงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึงสถา นะการคลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ดังตํอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  2558   อบต.หญ๎าปลอ๎ง มีสถานะการเงิน  ดังนี้             
1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น          22,589,131.15   บาท 

      1.1.2  เงินสะสม                          4,314,528.76    บาท 
      1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม              8,241,885.81    บาท 
         1.1.4  รายการกันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย  จ านวน  -  โครงการ  และ  -  รายการ                  
                        รวม         -         บาท 

1.1.5  รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน  จ านวน   -       บาท   รวม        -         บาท      
1.1.6  เงินกู๎คงค๎าง            -  บาท 

 
2.  การบริหารงบประมาณ   ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558(ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  2558) 
       (1)  รายรับจริงท้ังสิ้น    19,925,765.87   บาท ประกอบด้วย  
  หมวดภาษีอากร                  353,192.50 บาท 
  หมวดคําธรรมเนียม  คําปรับ  และใบอนุญาต                 56,400.19 บาท  
  หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน                 165,564.40     บาท 
  หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์              285,992.00     บาท  
  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด                   42,016.00    บาท 
  หมวดรายได๎จากทุน              520.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร             11,574,496.08     บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป              7,447,584..70 บาท 

       (2)   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       7,963,310.26     บาท 
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       (3)  รายจ่ายจริง    จ านวน       12,618,296.67    บาท ประกอบด้วย  
  งบกลาง                    339,376.00 บาท 
  งบบุคลากร                 5,438,312.70 บาท 
  งบด าเนินการ                 3,973,718.97 บาท 
  งบลงทุน                   929,049.00 บาท 
  งบรายจํายอื่น                           - บาท 
  งบเงินอุดหนุน              1,937,840.00 บาท 



        (4)   รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        6,171,924.71   บาท 

        (5)    มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการอ านาจหน้าที่  จ านวน               1,459,000.00   บาท 

              (6)   มีการจ่ายเงินทุนส ารองสะสมเพื่อด าเนินการอ านาจหน้าที่  จ านวน   1,380,000.00   บาท 

 

3. งบเฉพาะการ ……………………-………………………….. บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

                                                                                                           องค์การบริหารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

รายรับ รายรับจริง  
ปี 2557 

ประมาณการ  
ปี 2558 

ประมาณการ  
ปี 2559 

 

รายได้จัดเก็บ : 
   

     หมวดภาษีอากร 267,901.77 195,100.00 244,100.00 
     หมวดคําธรรมเนียม  คําปรับ  และใบอนุญาต 13,663.38 13,100.00 13,300.00 
     หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 140,002.36 80,100.00 130,100.00 



     หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 262,865.12 200,100.00 200,100.00 
     หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 89,239.25 116,300.00 80,400.00 
     หมวดรายได๎จากทุน 0.00 0.00 200.00 
                                      รวมรายได้จัดเก็บ 773,671.88 604,700.00 668,200.00 
 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 14,344,067.61 12,395,300.00 13,331,800.00 
     รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
14,344,067.61 

 
12,395,300.00 

 
13,331,800.00 

 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,172,654.00 7,000,000.00 8,000,000.00 
     รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7,172,654.00 7,000,000.00 8,000,000.00 

รวม 22,290,393.49 20,000,000.00 22,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

รายจ่าย รายจ่ายจริง  
ปี 2557 

ประมาณการ  
ปี 2558 

ประมาณการ  
ปี 2559 

 

จ่ายจากงบประมาณ 
   

     งบกลาง 640,652.00 663,999.00 657,999.00 
     งบบุคลากร 6,841,929.27 7,591,440.00 8,089,465.00 
     งบด าเนินงาน 5,661,668.95 8,028,111.00 9,305,686.00 
     งบลงทุน 1,798,200.00 1,898,450.00 2,273,850.00 
     งบรายจํายอื่น 1,825,425.00 30,000.00 30,000.00 
     งบเงินอุดหนุน 2,536,269.85 1,788,000.00 1,643,000.00 
                                รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,304,145.07 20,000,000.00 22,000,000.00 

รวม 19,304,145.07 20,000,000.00 22,000,000.00 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  2 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 



 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

    แผนงานบริหารทั่วไป   10,403,495.00 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน     240,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

     แผนงานการศึกษา 5,301,110.00 

     แผนงานสาธารณสุข    185,000.00 

     แผนงานสังคมสงเคราะห์     - 

     แผนงานเคหะและชุมชน 4,291,996.00 

     แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน      510,400.00 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     350,000.00 



ด้านการเศรษฐกิจ      

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - 

     แผนงานการเกษตร    60,000.00 

     แผนงานพาณิชย์ - 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน      

     แผนงานงบกลาง     657,999.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 22,000,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ    จังหวัดศรีสะเกษ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งาน 

งบ 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 4,917,240 1,310,880 6,228,120 

     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 2,225,520 

     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 2,691,720 1,310,880 4,002,600 

งบด าเนินงาน 3,027,415 664,610 3,692,025 

     คําตอบแทน 466,415 219,610 686,025 

     คําใช๎สอย 1,901,000 330,000 2,231,000 

     คําวัสดุ 280,000 100,000 380,000 

     คําสาธารณูปโภค 380,000 15,000 395,000 

งบลงทุน 231,600 124,750 356,350 

     คําครุภัณฑ ์ 231,600 124,750 356,350 

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000 



     รายจํายอื่น 30,000 0 30,000 

งบเงินอุดหนุน 97,000 0 97,000 

     เงินอุดหนุน 97,000 0 97,000 

รวม 8,303,255 2,100,240 10,403,495 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งาน 

งบ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 

งบด าเนินการ 240,000 240,000 

     คําใช๎สอย 240,000 240,000 

        

รวม 240,000 240,000 
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แผนงานการศึกษา 

งาน 

งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และปฐมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 1,082,245 0 1,082,245 

     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,082,245 0 1,082,245 

งบด าเนินงาน 954,228 0 2,693,865 

     คําตอบแทน 218,228 0 218,228 

     คําใช๎สอย 696,000 863,200 1,559,200 

     คําวัสดุ 40,000 876,437 916,437 

งบลงทุน 129,000 0 129,000 

     คําครุภัณฑ ์ 129,000 0 129,000 

งบเงินอุดหนุน 120,000 1,276,000 1,396,000 

     เงินอุดหนุน 120,000 1,276,000 1,396,000 

รวม 2,285,473 3,015,637 5,301,110 

 

แผนงานสาธารณสุข 



งาน 

งบ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 

งบด าเนินการ 35,000 35,000 

     คําใช๎สอย 35,000 35,000 

งบเงินอุดหนุน 150,000 150,000 

     เงินอุดหนุน 150,000 150,000 

รวม 185,000 185,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 

งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน รวม 

งบบุคลากร 779,100 0 779,100 

     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 779,100 0 779,100 

งบด าเนินงาน 1,724,396 0 1,724,396 

     คําตอบแทน 175,745 0 175,745 

     คําใช๎สอย 608,651 0 608,651 

     คําวัสดุ 700,000 0 700,000 

     คําสาธารณูปโภค 240,000 0 240,000 

งบลงทุน 42,500 1,746,000 1,788,500 

     คําครุภัณฑ ์ 42,500 0 42,500 

     คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง 0 1,746,000 1,746,000 

รวม 2,545,996 1,746,000 4,291,996 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน 

งบ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 



งบด าเนินการ 510,400 510,400 

     คําใช๎สอย 510,400 510,400 

รวม 510,400 510,400 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน 

งบ 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

งบด าเนินการ 180,000 170,000 350,000 

     คําใช๎สอย 180,000 170,000 350,000 

รวม 180,000 170,000 350,000 
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แผนงานการเกษตร 

งาน 

งบ 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบด าเนินการ 60,000 60,000 

     คําใช๎สอย 40,000 40,000 

     คําวัสดุ 20,000 20,000 

รวม 60,000 60,000 
 

แผนงานงบกลาง 

งาน 

งบ 

งานงบกลาง รวม 

งบกลาง 657,999 657,999 

     งบกลาง 657,999 657,999 

รวม 657,999 657,999 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  

              โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ               
สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537  และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา  87 จึงตราข๎อบัญญัติขึ้นไว๎  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหญ๎าปล๎องและโดยอนุมัติของนายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
                  ข้อ 1.  ข๎อบัญญัตินี้เรียกวํา  ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
                 ข้อ 2.  ข๎อบัญญัตินี้   ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่  1  ตุลาคม  2558  เป็นต๎นไป 
                 ข้อ 3.  งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นเงินจ านวนรวมทั้งสิ้น   22,000,000.- บาท 
                 ข้อ 4.  งบประมาณรายจํายทั่วไป  จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     
                               เป็นจ านวนรวมทัง้สิ้น   22,000,000.- บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน  ได๎ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
    แผนงานบริหารท่ัวไป   10,403,495.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน     240,000.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 5,301,110.00 
     แผนงานสาธารณสุข    185,000.00 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์     - 
     แผนงานเคหะและชุมชน 4,291,996.00 
     แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน      510,400.00 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     350,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ   
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  - 
     แผนงานการเกษตร    60,000.00 
     แผนงานพาณิชย์ - 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
     แผนงานงบกลาง     657,999.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 22,000,000.00 

                 ข้อ 5.  งบประมาณรายจํายเฉพาะการ  จํายจากรายได๎  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   0   บาท  ดังนี ้
งบ ยอดรวม 

    รวมรายจ่าย    0 



                 ข้อ 6.  ให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลหญ๎าปล๎อง  ปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณท่ีได๎รับอนุมัติ              
                           ให๎เปน็ไปตามระเบียบการเบกิจํายเงนิขององค์การบริหารสวํนต าบล 
                 ข้อ 7.  ให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบลหญ๎าปล๎อง  มีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

                                                        ประกาศ  ณ  วันท่ี    21   เดือน   กันยายน    พ.ศ.  2558 
 

              เสนห่์    นามจันทรา 
              (นายเสนํห์   นามจันทรา) 

               ปลดัองค์การบริหารสวํนต าบล  ปฏิบัติหน๎าที ่
               นายกองค์การบริหารสวํนต าบลหญา๎ปล๎อง 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

  

 

 
ประมาณการ 

 
ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

หมวดภาษีอากร 
    

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 150,000 33.33 % 200,000 
ภาษีบ ารุงท๎องที่ 25,000 -20.00 % 20,000 
ภาษีป้าย 20,000 20.00 % 24,000 
อากรการฆําสัตว์ 100 0.00 % 100 

รวมหมวดภาษีอากร 195,100 
  

244,100 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
    

คําธรรมเนียมโรงฆําสัตว์ 100 0.00 % 100 
คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,500 -93.33 % 100 
คําธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 300 0.00 % 300 
คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 6,000 -91.67 % 500 
คําธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 100 0.00 % 100 
คําธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 100 0.00 % 100 
คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ๎งสถานที่
จ าหนํายอาหารหรือสะสมอาหาร 

100 0.00 % 100 

คําธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผํนประกาศหรือ 
แผํนปลิวเพ่ือการโฆษณา 

100 0.00 % 100 

คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 1,000 0.00 % 1,000 
คําธรรมเนียมอ่ืน ๆ 100 0.00 % 100 
คําปรับการผิดสัญญา 200 -50.00 % 100 
คําปรับผู๎กระท าความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ 100 0.00 % 100 

อนุมัติ 
 

พิสิษฐ์   แร่ทอง 
(นายพิสิษฐ์    แร่ทอง) 

นายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 



คําปรับอ่ืน ๆ 100 0.00 % 100 
คําใบอนุญาตประกอบการค๎าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพ 

2,800 257.14 % 10,000 
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ประมาณการ 

 
ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร 

100 0.00 % 100 

คําใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 200 0.00 % 200 
คําใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง 100 0.00 % 100 
คําใบอนุญาตอ่ืนๆ 100 0.00 % 100 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 13,100 
  

13,300 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

    
ดอกเบี้ย 80,000 62.50 % 130,000 
รายได๎จากทรัพย์สินอื่น ๆ 100 0.00 % 100 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 80,100 
  

130,100 

 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
    

รายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 200,000 0.00 % 200,000 
รายได๎จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 100 0.00 % 100 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 200,100 
  

200,100 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

    
เงินที่มีผู๎อุทิศให๎ 100 0.00 % 100 
คําขายแบบแปลน 90,000 -11.11 % 80,000 
คําจ าหนํายแบบพิมพ์และค าร๎อง 100 0.00 % 100 
คํารับรองส าเนาและถํายเอกสาร 100 0.00 % 100 
รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 26,000 -99.62 % 100 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 116,300 
  

80,400 
หมวดรายได้จากทุน 

    
คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0 100.00 % 100 
รายได๎จากทุนอื่นๆ 0 100.00 % 100 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0 
  

200 
หมวดภาษีจัดสรร 

    
ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์และล๎อเลื่อน 100 400.00 % 500 
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,500,000 -5.88 % 8,000,000 
ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได๎ฯ 1,600,000 25.00 % 2,000,000 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 20,000 0.00 % 20,000 
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ประมาณการ 

 
ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

ภาษีสุรา 700,000 28.57 % 900,000 
ภาษีสรรพสามิต 700,000 100.00 % 1,400,000 
ภาษีการพนัน 0 100.00 % 100 
ภาษียาสูบ 0 100.00 % 100 
คําภาคหลวงแรํ 10,000 200.00 % 30,000 
คําภาคหลวงปิโตรเลียม 65,000 23.08 % 80,000 
คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

800,000 12.50 % 900,000 

คําธรรมเนียมและคําใช๎น้ าบาดาล 100 0.00 % 100 
ภาษีจัดสรรอื่นๆ 100 900.00 % 1,000 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,395,300 
  

13,331,800 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

    
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ 
และภารกิจถํายโอนเลือกท า 

7,000,000 14.29 % 8,000,000 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,000,000 
  

8,000,000 
รวมทุกหมวด 20,000,000 

  
22,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 



องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    22,000,000   บาท   แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร         รวม          244, 100  บาท 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน    200,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําภาษีโรงเรือนและที่ดินมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน  

ภาษีบ ารุงท้องท่ี  จ านวน      20,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําภาษีบ ารุงท๎องที่มีแนวโน๎มลดลง 

ภาษีป้าย  จ านวน      24,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําภาษีป้ายมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 

อากรการฆ่าสัตว์  จ านวน          100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําอากรการฆําสัตว์มีแนวโน๎มเทําเดิม 
 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       จ านวน         13,300  บาท 
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์    จ านวน       100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําการฆําสัตว์และจ าหนํายเนื้อสัตว์แนวโน๎มเทําเดิม  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา     จ านวน     100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําการขออนุญาตขายสุรามีแนวโน๎มลดลง 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน      จ านวน     300  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําการขออนุญาตการพนันมีแนวโน๎มเทําเดิม 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จ านวน     500  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคารจะมีแนวโน๎มลดลง 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย        จ านวน      100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณไว๎เทําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจะมีแนวโน๎มเทําเดิม 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล      จ านวน      100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําการเก็บคําธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
            จะมีแนวโน๎มเทําเดิม 
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร    จ านวน    100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําการเก็บคําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง 
           การแจ๎งสถานที่จ าหนํายอาหารหรือสะสมอาหาร จะมีแนวโน๎มเทําเดิม 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา       จ านวน     100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําการเก็บคําธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผํน ประกาศหรือแผํนปลิว 
           เพ่ือโฆษณา จะมีแนวโน๎ม เทําเดิม 



ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์      จ านวน      1,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําการจดทะเบียนพาณิชย์จะมีแนวโน๎มเทําเดิม 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ       จ านวน     100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําธรรมเนียมอ่ืนๆจะมีแนวโน๎มเทําเดิม 

ค่าปรับการผิดสัญญา  จ านวน   100  บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําปรับ การผิดสัญญามีแนวโน๎มลดลง 

ค่าปรับผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ จ านวน      100  บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําปรับผู๎กระท าความผิดตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  
            จะมีแนวโน๎มเทําเดิม 

ค่าปรับอื่น ๆ จ านวน      100  บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําปรับอ่ืนๆจะมีแนวโน๎มเทําเดิม 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน       10,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการสูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บคําใบอนุญาตประกอบกิจการค๎า 
           ส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด                                                       
ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร             จ านวน      100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการเทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดเก็บคําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จ าหนํายอาหาร              
           หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร มีแนวโน๎มเทําเดิม 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน       200  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําการขออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารจะมีแนวโน๎มเทําเดิม  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง     จ านวน    100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําการขออนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง   
           จะมีแนวโน๎มเทําเดิม 
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ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  จ านวน           100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําใบอนุญาตอ่ืนๆจะมีแนวโน๎มเทําเดิม 
 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            รวม       130,100   บาท 
ดอกเบี้ย    จ านวน      130,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําดอกเบี้ยเงินฝาก จะมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จ านวน           100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวํารายได๎จากทรัพย์สินอื่นๆ จะมีแนวโน๎มเทําเดิม 
 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         รวม       200,100   บาท 



รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        จ านวน  200,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวํารายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จะมีแนวโน๎มเทําเดิม 

รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ                  จ านวน           100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวํารายได๎จากทรัพย์สินอื่นๆจะมีแนวโน๎มเทําเดิม 
 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด              รวม   80,400  บาท 
เงินที่มีผู้อุทิศให้  จ านวน   100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําเงินที่มีผู๎อุทิศให๎จะมีแนวโน๎มเทําเดิม  

ค่าขายแบบแปลน จ านวน        80,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําขายแบบแปลนจะมีแนวโน๎มลดลง  

ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง  จ านวน  100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําจ าหนํายแบบพิมพ์และค าร๎อง จะมีแนวโน๎มเทําเดิม 

ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร  จ านวน  100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคํารับรองส าเนาและถํายเอกสารจะมีแนวโน๎มเทําเดิม 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   จ านวน  100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวํารายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จะมีแนวโน๎มลดลง 
 
หมวดรายได้จากทุน             รวม      200  บาท 
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน   100   บาท 
ค าชี้แจง ปีงบประมาณนี้ตั้งรองรับคําขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

รายได้จากทุนอ่ืนๆ  จ านวน  100   บาท 
ค าชี้แจง ตั้งรองรับรายได๎จากทุนอ่ืนๆ 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร         รวม  13,331,800   บาท 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน  500   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์และล๎อเลื่อน  
           จะมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ   จ านวน   8,000,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎ต่ ากวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จะมีแนวโน๎มลดลง 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ   จ านวน    2,000,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําภาษีมูลคําเพ่ิม 1 ใน 9 จะมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จ านวน        20,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําภาษีธุรกิจเฉพาะจะมีแนวโน๎มเทําเดิม 

ภาษีสุรา  จ านวน      900,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําภาษีสุรา จะมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 

ภาษีสรรพสามิต  จ านวน     1,400,000   บาท 



ค าชี้แจง ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําภาษีสรรพสามิต มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 

ภาษีการพนัน   จ านวน   100   บาท 
ค าชี้แจง ตั้งรองรับภาษีการพนัน  

ภาษียาสูบ  จ านวน   100   บาท 
ค าชี้แจง ตั้งรองรับภาษียาสูบ  

ค่าภาคหลวงแร่  จ านวน         30,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําภาคหลวงแรํ มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    จ านวน      80,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําภาคหลวงปิโตรเลียม มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน        900,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม 
           มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล          จ านวน      100  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําคําธรรมเนียม น้ าบาดาลมีแนวโน๎มเทําเดิม 
 
 
 
 

19 

 

ภาษีจัดสรรอื่นๆ   จ านวน  1,000  บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําภาษีจัดสรรอื่น ๆ มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 
 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       รวม       8,000,000   บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า  จ านวน      8,000,000   บาท 
ค าชี้แจง ประมาณการไว๎สูงกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําจะมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 
ประมาณการ 

 
ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    

งานบริหารทั่วไป 
    

 
งบบุคลากร 

    

 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

    

  
เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 0 % 514,080 

  
เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 42,120 0 % 42,120 

  
เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 0 % 42,120 

  
เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                 
นายกองค์การบริหารสํวนต าบล 

86,400 
 

0 
 

% 
 

86,400 
 

  
เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น 

1,540,800 
 

0 
 

% 
 

1,540,800 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
 

2,225,520 
   

2,225,520 
 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

    

  
เงินเดือนพนักงาน 2,221,560 5.97 % 2,354,160 



  
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 0 0 % 0 

  
เงินประจ าต าแหนํง 109,200 0 % 109,200 

  
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 154,680 4.19 % 161,160 

  
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0 0 % 0 

  
เงินอ่ืนๆ 67,200 0 % 67,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 

2,552,640 
   

2,691,720 
 

รวมงบบุคลากร 4,778,160 
  

4,917,240 
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ประมาณการ 

 
ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

 
งบด าเนินงาน 

    

 
ค่าตอบแทน 

    

  
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

446,040 -18.3 % 364,415 

  
คําเชําบ๎าน 42,000 0 % 42,000 

  
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 0 % 60,000 

  
เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 548,040 
  

466,415 

 
ค่าใช้สอย 

    

  
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 562,000 63.88 % 921,000 

  
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 60,000 0 % 60,000 

  
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ                       
รายจํายหมวดอ่ืนๆ     

   
  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 70,000 -100 % 0 

   
  คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการและคําใช๎จํายในการฝึกอบรมสัมมนาตําง  ๆ 0 100 % 120,000 

   
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน 300,000 0 % 300,000 

   
  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 0 100 % 400,000 

   
  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 400,000 -100 % 0 

  
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 50,000 100 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 1,442,000 
  

1,901,000 

 
ค่าวัสดุ 

    

  
วัสดุส านักงาน 50,000 60 % 80,000 

  
วัสดุงานบ๎านงานครัว 10,000 100 % 20,000 



  
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 20,000 0 % 20,000 

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 120,000 0 % 120,000 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 0 % 30,000 

  
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 100 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 230,000 
  

280,000 
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ค่าสาธารณูปโภค     

  
คําไฟฟ้า 300,000 0 % 300,000 

  
คําบริการโทรศัพท์ 50,000 -90 % 5,000 

  
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 100 % 75,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 350,000 
  

380,000 

รวมงบด าเนินงาน 
 

2,570,040 
   

3,027,415 
 

 
 
งบลงทุน     

 
ค่าครุภัณฑ ์

    

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

    

   
   โต๏ะท างาน 0 100 % 4,500 

   
   โต๏ะท างาน 3,900 -100 % 0 

   
   ตู๎เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 0 100 % 4,500 

   
   เก๎าอี้ส านักงาน 2,700 -100 % 0 

   
   เก๎าอี้พลาสติก 0 100 % 23,000 

   
   ตู๎เก็บเอกสาร 13,500 -100 % 0 

   
   พัดลมโคจร 0 100 % 13,500 

   
   พัดลมไอน้ าแบบเคลื่อนที ่ 0 100 % 50,000 

  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

    

   
   เครื่องเสียงเคลื่อนที ่ 0 100 % 18,000 

  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ 

    

   
   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ 0 100 % 33,000 

   
   กล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 100 % 10,000 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

    

   
   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 0 100 % 32,000 

   
   เครื่องคอมพิวเตอร ์ 30,000 -100 % 0 

   
   เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 100 % 15,200 

   
   เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ 3,500 -100 % 0 

   
   เครื่องพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก(Injet Printer) 4,300 -100 % 0 

   
   เครื่องส ารองไฟฟ้า 0 100 % 27,900 

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,900 
  

231,600 

รวมงบลงทุน 
 

57,900 
   

231,600 
 

 
 
งบรายจ่ายอ่ืน     

 
รายจ่ายอ่ืน 

    

  
รายจํายอื่น 30,000 0 % 30,000 

รวมรายจ่ายอ่ืน 30,000 
  

30,000 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 
 

30,000 
   

30,000 
 

 
 
งบเงินอุดหนุน     

 
เงินอุดหนุน 

    

  
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 30,000 0 % 30,000 

  
เงินอุดหนุนสํวนราชการ 68,000 -1.47 % 67,000 

รวมเงินอุดหนุน 98,000 
  

97,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 98,000 
  

97,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 
 

7,534,100 
   

8,303,255 
 

 



 

24 

 
ประมาณการ 

 
ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

งานบริหารงานคลัง 
    

 
 งบบุคลากร 

    

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

    

 
   เงินเดือนพนักงาน 1,153,200 10.03 % 1,268,880 

  
 เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 0 0 % 0 

  
 เงินประจ าต าแหนํง 42,000 0 % 42,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,195,200 
  

1,310,880 

รวมงบบุคลากร 1,195,200 
  

1,310,880  

 
 
งบด าเนินงาน     

 
ค่าตอบแทน 

    

  
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ                           
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

192,200 -17.48 % 158,610 

  
คําเชําบ๎าน 46,000 0 % 46,000 

  
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 0 % 15,000 

  
เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 
 

253,200 
   

219,610 
 

 
ค่าใช้สอย 

    

  
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 240,000 -16.67 % 200,000 

  
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอ่ืนๆ     

   
   คําใช๎จํายเดินทางไปราชการ 50,000 -100 % 0 

   
   คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการและคําใช๎จํายในการฝึกอบรม 
   สัมมนาตํางๆ 

0 100 % 100,000 

  
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 
 

320,000 
   

330,000 
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ค่าวัสดุ 

    

  
วัสดุส านักงาน 80,000 -37.5 % 50,000 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 130,000 
  

100,000 

 
ค่าสาธารณูปโภค 

    

  
คําบริการไปรษณีย์ 15,000 0 % 15,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 15,000 
  

15,000 

รวมงบด าเนินงาน 718,200 
  

664,610 

 
งบลงทุน 

    

 
ค่าครุภัณฑ ์

    

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

    

   
  ตู๎เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 0 100 % 45,000 

   
  เครื่องปรับอากาศ 44,000 -100 % 0 

   
  ตู๎เก็บเอกสารบานกระจก 0 100 % 10,000 

   
  โต๏ะท างาน 17,000 -100 % 0 

   
  เก๎าอี้ส านักงาน 0 100 % 13,500 

   
  พัดลมโคจร 0 100 % 6,250 

   
  เครื่องถํายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว – ด า 0 100 % 50,000 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

    

   
   เครื่องคอมพิวเตอร ์ 44,000 -100 % 0 

   
   เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์/ชนิด LED ขาว – ด า 3,500 -100 % 0 

   
   เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์/ชนิด LED ขาว – ด า (30 หน๎า ตํอนาที) 22,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 130,500 
  

124,750 

รวมงบลงทุน 130,500 
  

124,750 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,043,900 
  

2,100,240 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,578,000 
  

10,403,495 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
    

 
งบด าเนินงาน 

    

 
ค่าใช้สอย 

    

  
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอ่ืนๆ     

   
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 40,000 0 % 40,000 

   
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 100,000 100 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 140,000 
  

240,000 

รวมงบด าเนินงาน 140,000 
  

240,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 140,000 
  

240,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000 
  

240,000 

 
แผนงานการศึกษา     

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    

 
งบบุคลากร 

    

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

    

  
เงินเดือนพนักงาน 553,800 45.22 % 804,245 

  
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 0 0 % 0 

  
เงินประจ าต าแหนํง 42,000 0 % 42,000 

  
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 84,120 137.76 % 200,000 

  
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 34,140 5.45 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 714,060 
  

1,082,245 

รวมงบบุคลากร 714,060 
  

1,082,245 
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งบด าเนินงาน     

 
ค่าตอบแทน 

    

  
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

239,271 -20.33 % 190,628 



  
คําเชําบ๎าน 0 100 % 27,600 

รวมค่าตอบแทน 239,271 
  

218,228 

 
 
ค่าใช้สอย     

  
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 310,000 78.71 % 554,000 

  
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอ่ืนๆ     

   
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการและคําใช๎จํายในการฝึกอบรม 
สัมมนาตํางๆ 

0 100 % 100,000 

   
คําใช๎จํายในการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ดูแลเด็ก  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 100 % 12,000 

   
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 50,000 -100 % 0 

   
คําใช๎จํายในการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ดูแลเด็ก  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 -100 % 0 

   
โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานศึกษา 40,000 -100 % 0 

  
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 440,000 
  

696,000 

 
 
ค่าวัสดุ     

  
วัสดุส านักงาน 30,000 0 % 30,000 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 40,000 
  

40,000 

รวมงบด าเนินงาน 719,271 
  

954,228 
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งบลงทุน     

 
ค่าครุภัณฑ ์

    

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

    

   
1.โต๏ะท างาน 0 100 % 2,500 

   
2.โต๏ะตํอโค๎ง 0 100 % 1,900 

   
โต๏ะคอมพิวเตอร ์ 4,650 -100 % 0 



  
ครุภัณฑ์การศึกษา 

    

   
 เครื่องเลํนสนามกลางแจ๎ง 0 100 % 90,000 

  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

    

   
 เครื่องเสียงเคลื่อนที ่ 0 100 % 27,000 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

    

   
 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 100 % 7,600 

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,650 
  

129,000 

รวมงบลงทุน 4,650 
  

129,000 

 
 
งบเงินอุดหนุน     

 
เงินอุดหนุน 

    

  
เงินอุดหนุนสํวนราชการ 120,000 0 % 120,000 

รวมเงินอุดหนุน 120,000 
  

120,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 
  

120,000 

 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 
1,557,981   

 
2,285,473 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     

 
งบด าเนินงาน 

    

 
ค่าใช้สอย 

    

  
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ 
รายจํายหมวดอ่ืนๆ     

   
  โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 0 100 % 593,200 

   
  โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาต ิ 0 100 % 170,000 

   
  โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานศึกษา 0 100 % 40,000 

   
  โครงการแขํงขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย 0 100 % 30,000 

   
  โครงการอบรมซ๎อมแผนความปลอดภัยเด็กปฐมวัย 0 100 % 30,000 



   
  โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาต ิ 150,000 -100 % 0 

  
    โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา 610,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 760,000 
  

863,200 

 
ค่าวัสดุ 

    

  
วัสดุงานบ๎านงานครัว 15,000 0 % 15,000 

  
คําอาหารเสริม (นม) 776,580 10.93 % 861,437 

รวมค่าวัสดุ 791,580 
  

876,437 

รวมงบด าเนินงาน 1,551,580 
  

1,739,637 

 
 
งบเงินอุดหนุน     

 
เงินอุดหนุน 

    

  
เงินอุดหนุนสํวนราชการ 1,276,000 0 % 1,276,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,276,000 
  

1,276,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,276,000 
  

1,276,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,827,580 
  

3,015,637 

 
รวมแผนงานการศึกษา 

 
4,385,561   

 
5,301,110 
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แผนงานสาธารณสุข 
    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
    

 
งบด าเนินงาน 

    

 
ค่าใช้สอย 

    

  
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ 

    

   
      โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า 35,000 0 % 35,000 

รวมค่าใช้สอย 35,000 
  

35,000 

รวมงบด าเนินงาน 35,000 
  

35,000 

 
งบเงินอุดหนุน 

    

 
เงินอุดหนุน 

    

  
เงินอุดหนุนสํวนราชการ 30,000 0 % 30,000 

  
เงินอุดหนุนเอกชน 120,000 0 % 120,000 

รวมเงินอุดหนุน 150,000 
  

150,000 



รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 
  

150,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 185,000 
  

185,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 185,000 
  

185,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    

 
งบบุคลากร 

    

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

    

  
เงินเดือนพนักงาน 714,600 -19.16 % 577,680 

  
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 0 0 % 0 

  
เงินประจ าต าแหนํง 42,000 0 % 42,000 

  
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 138,720 8.04 % 149,880 

  
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 8,700 9.66 % 9,540 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 904,020 
  

779,100 

รวมงบบุคลากร 904,020 
  

779,100 
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ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

 
 
งบด าเนินงาน     

 
ค่าตอบแทน 

    

  
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

142,220 -36.05 % 90,945 

  
คําเชําบ๎าน 64,800 0 % 64,800 

  
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 227,020 
  

175,745 

 
 
ค่าใช้สอย     

  
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 437,000 16.4 % 508,651 

  
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า 
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ     

   
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 40,000 -100 % 0 

   
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการและคําใช๎จําย 
ในการฝึกอบรมสัมมนาตํางๆ 

0 100 % 70,000 

  
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 30,000 0 % 30,000 



รวมค่าใช้สอย 507,000 
  

608,651 

 
 
ค่าวัสดุ     

  
วัสดุส านักงาน 30,000 0 % 30,000 

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 66.67 % 250,000 

  
วัสดุกํอสร๎าง 240,000 45.83 % 350,000 

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 0 % 50,000 

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 10,000 0 % 10,000 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 490,000 
  

700,000 
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ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

 
 
ค่าสาธารณูปโภค     

  
คําไฟฟ้า 200,000 20 % 240,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 200,000 
  

240,000 

 
รวมงบด าเนินงาน 

 
1,424,020   

 
1,724,396 

 
 
งบลงทุน     

 
ค่าครุภัณฑ ์

    

  
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

    

   
ตู๎เก็บเอกสาร 12,400 -100 % 0 

  
ครุภัณฑ์การเกษตร 

    

   
เครื่องสูบน้ าบาดาล ซับเมิสซิเบิ้ล 0 100 % 26,500 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

    

   
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network 0 100 % 16,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,400 
  

42,500 

รวมงบลงทุน 12,400 
  

42,500 

 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 
2,340,440   

 
2,545,996 



 
งานไฟฟ้าถนน     

 
งบลงทุน 

    

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    

  
คําถมดิน 

    

   
โครงการถมดินอบต.หญ๎าปล๎อง บ๎านเอก หมูํที่ 5 0 100 % 99,000 

   
โครงการถมดินองค์การบริหารสํวนต าบลหญ๎าปล๎อง 99,000 -100 % 0 
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ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

  
 
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค     

   
โครงการวางทํอระบายน้ าคสล.(พร๎อมบํอพัก คสล.)(ซอยสามัคคี 2)  
บ๎านหญ๎าปล๎อง หมูํที่ 1 

0 100 % 62,000 

   
 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหญ๎าปล๎อง 

0 100 % 99,000 

   
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตบล็อค บ๎านหญ๎าปล๎อง หมูํที่ 2 0 100 % 200,000 

   
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านสร๎างเรือง                               
(สายหลังวัดบ๎านสร๎างเรือง)หมูํที่ 3 

0 100 % 200,000 

   
โครงการกํอสร๎างถนนดินบ๎านวังไฮ หมูํที ่4(ข๎างวัดวังไฮ) 0 100 % 168,000 

   
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านเอก หมูํที่ 5 
(ซอยหลังโรงเรียนเอกสร๎างเรือง) 

0 100 % 200,000 

   
โครงการขยายลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านโนนหลํอ หมูํที่ 6  
(หน๎าศาลากลางบ๎าน) 

0 100 % 148,000 

   
โครงการวางทํอระบายน้ าคสล.(พร๎อมบํอพัก คสล.) บ๎านโนนแย ๎หมูํที่ 7 0 100 % 200,000 

   
โครงการวางทํอระบายน้ าคสล.(ซอยเบญจมาศ) บ๎านโนนส านัก หมูํที่ 8 0 100 % 200,000 

   
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านวังไฮ  
(ไปบ๎านโนนหลํอ) หมูํที่ 4 

0 100 % 32,000 

   
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านโนนส านัก 
(ซอยสามัคค ี2) หมูํที่ 8 

99,000 -100 % 0 

   
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านโนนส านัก 
(ซอยสุขสมบูรณ์) หมูํที่ 8 

99,000 -100 % 0 

   
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านหญ๎าปล๎อง 
(สายหนองยาง) หมูํที่ 2 

200,000 -100 % 0 

   
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านเอก 
(ไปเมรุบ๎านเอก) หมูํที่ 5 

200,000 -100 % 0 



   
โครงการกํอสร๎างประตูรั้วด๎านหน๎าท่ีท าการ อบต.หญ๎าปล๎อง 99,000 -100 % 0 

   
โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคอนกรีตบล๏อคบ๎านสร๎างเรือง หมูํที่ 3 
 

200,000 
 

-100 
 

% 
 

0 
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โครงการกํอสร๎างและปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตบ๎านหญ๎าปล๎อง  
หมูํที่ 1(สายกลางบ๎านหญ๎าปล๎อง) 

200,000 -100 % 0 

   
โครงการขยายลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านโนนหลํอ หมูํที่ 6 
 (หน๎าศาลากลางบ๎าน) 

99,000 -100 % 0 

   
โครงการวางทํอระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(พร๎อมบํอพักคสล.) 
บ๎านโนนหลํอ หมูํท่ี 6 

99,000 -100 % 0 

  
 
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง     

   
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายหลังโรงเรียนบ๎านหญ๎าปล๎องไปบ๎านเอก)             
บ๎านหญ๎าปล๎อง หมูํที่ 1 

0 100 % 138,000 

   
โครงการซํอมแซมผิวจราจรคอนกรีตบ๎านวังไฮ หมูํที่ 4(ซอยเอกวิวัฒน์) 104,000 -100 % 0 

   
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ถนนไปสนามชนไกํ) บ๎านวังไฮ หมูํที่ 4 96,000 -100 % 0 

   
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านโนนแย ๎หมูํที่ 7(ซอยกลางบ๎าน) 99,000 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,693,000 
  

1,746,000 

 
รวมงบลงทุน 

 
1,693,000   

 
1,746,000 

 

 
 
งบเงินอุดหนุน 

    

 
เงินอุดหนุน 

    

  
เงินอุดหนุนสํวนราชการ 100,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 100,000 
  

0 

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 
  

0 

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,793,000 
  

1,746,000 

 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 

 
4,133,440   

 
4,291,996 

 



 

 

35 

 

 
ประมาณการ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
    

 
งบด าเนินงาน 

    

 
ค่าใช้สอย 

    

  
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะ 
รายจํายหมวดอ่ืนๆ     

   
โครงการ อบต.สัญจร 40,000 0 % 40,000 

   
โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฐ ์จปฐ. ข๎อ 23  
เรื่อง รายได๎เฉลี่ยน๎อยกวําคนละ 30,000.-บาทตํอป ี

0 100 % 40,000 

   
โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการต าบลหญ๎าปล๎อง 10,000 -100 % 0 

   
โครงการปรองดองสมานฉันท์สร๎างความสุขอยํางยั่งยืน 20,000 0 % 20,000 

   
โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา 60,000 -50 % 30,000 

   
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกลุํมแมํบ๎าน กลุํมอาชีพ  
ในเขตพื้นท่ีต าบลหญ๎าปล๎อง 

100,000 -100 % 0 

   
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกลุํมสตรีและกลุํมอาชีพ 
ในเขตพื้นท่ีต าบลหญ๎าปล๎อง 

0 100 % 100,000 

   
โครงการฝึกอบรมอาชีพให๎กับประชาชน และผู๎ด๎อยโอกาส 0 100 % 30,000 

   
โครงการสงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ยากไร ๎ 20,000 0 % 20,000 

   
โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา พัฒนาวัด ชุมชน 0 100 % 10,000 

   
โครงการสํงเสริมหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต าบลหญ๎าปล๎อง 0 100 % 31,400 

   
โครงการสํงเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ 0 100 % 100,000 

   
โครงการหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบต าบลหญ๎าปล๎อง 0 100 % 89,000 

รวมค่าใช้สอย 250,000 
  

510,400 

รวมงบด าเนินงาน 
 

250,000 
   

510,400 
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งบเงินอุดหนุน     

 
เงินอุดหนุน 

    

  
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 24,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 24,000 
  

0 

รวมงบเงินอุดหนุน 24,000 
  

0 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 274,000 
  

510,400 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 274,000 
  

510,400 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

งานกีฬาและนันทนาการ 
    

 
งบด าเนินงาน 

    

 
ค่าใช้สอย 

    

  
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า 
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ     

   
คําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬาสานสัมพันธ์ต๎านยาเสพติด 0 100 % 180,000 

   
โครงการแขํงขันกีฬาสานสัมพันธ์ต๎านยาเสพติด 150,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 150,000 
  

180,000 

 
 
ค่าวัสดุ     

  
วัสดุกีฬา 50,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 50,000 
  

0 

รวมงบด าเนินงาน 200,000 
  

180,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 
 

200,000 
   

180,000 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น     

 
งบด าเนินงาน 

    

 
ค่าใช้สอย 

    

  
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย
หมวดอ่ืนๆ     

   
โครงการวันผู๎สูงอาย ุ 0 100 % 150,000 

   
คําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 0 100 % 20,000 

   
โครงการจัดงานประเพณีงานบุญเทศน์มหาชาติ(บุญผะเหวด) 100,000 -100 % 0 

   
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 110,000 -100 % 0 

   
โครงการจัดงานวันผู๎สูงอาย ุ 140,000 -100 % 0 

   
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 20,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 370,000 
  

170,000 

รวมงบด าเนินงาน 
 

370,000 
   

170,000 
 

 
 
งบเงินอุดหนุน     

 
เงินอุดหนุน 

    

  
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 20,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 20,000 
  

0 

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 
  

0 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 390,000 
  

170,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

590,000 
   

350,000 
 

 

 

 

38 

 

 
ประมาณการ 
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แผนงานการเกษตร     



งานส่งเสริมการเกษตร 
    

 
งบด าเนินงาน 

    

 
ค่าใช้สอย 

    

  
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎า 
ลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ     

   
โครงการไถกลบตอซังข๎าว 20,000 -100 % 0 

   
โครงการปลูกไม๎ผลแบบสวนหลังบ๎าน 30,000 -100 % 0 

   
โครงการสํงเสริมการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 0 100 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 
 

50,000 
   

40,000 
 

 
ค่าวัสดุ 

    

  
วัสดุการเกษตร 0 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 0 
  

20,000 

รวมงบด าเนินงาน 50,000 
  

60,000 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 50,000 
  

60,000 

รวมแผนงานการเกษตร 
 

50,000 
   

60,000 
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ประมาณการ 

 
ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

 
แผนงานงบกลาง     

งบกลาง 
    

 
งบกลาง 

    

 
งบกลาง 

    



  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 48,000 -25 % 36,000 

  
เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ 66,000 9.09 % 72,000 

  
ส ารองจําย 300,000 0 % 300,000 

  
รายจํายตามข๎อผูกพัน 120,000 -8.33 % 110,000 

  
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) 

129,999 7.69 % 139,999 

รวมงบกลาง 663,999 
  

657,999 

รวมงบกลาง 663,999 
  

657,999 

รวมงบกลาง 663,999 
  

657,999 

รวมแผนงานงบกลาง 
 

663,999 
   

657,999 
 

 
รวมทุกแผนงาน 20,000,000 

  

 
22,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ 

************************** 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     22,000,000.-บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
 

 

 
1.งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)ตั้งไวร้วม 4,917,240.-บาทแยกเป็น 
 1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)(รหัสบัญชี  521000)ตั้งไว้รวม 2,225,520.-บาท  แยกเป็น 

      1.1.1 ประเภท  เงินเดือนนายก/รองนายก(รหัสบัญชี 210100)  ตั้งไว้   514,080.- บาท 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(รหัสบัญชี 00110) 
 
 1. งานบริหารทั่วไป(รหัสบัญชี 00111)  รวม  8,303,255.-บาท 

 



           เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือน  ให๎กับ  นายกอบต.   และรองนายกอบต.   
     รวม  3  คน (ส ำนักงำนปลัด) 
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0809.7/ว 239 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 
 และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            

 1.1.2  ประเภท  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก(รหัสบัญชี  210200)             
         ตั้งไว้    42,120.- บาท 

     เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนประจ าต าแหนํง  ให๎กับ  นายกอบต. และรองนายกอบต.   
                            รวม  3  คน (ส ำนักงำนปลัด) 
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0809.7/ว 239 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 
 และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            

        1.1.3  ประเภท  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก (รหัสบัญชี  210300)  
                ตั้งไว้    42,120.- บาท 
                                    เพ่ือจํายเปน็คําตอบแทนพิเศษ  ให๎กับนายก อบต.และรองนายก อบต. รวม  3  คน                     
  (ส ำนักงำนปลัด) 
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0809.7/ว 239 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 
 และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            

         1.1.4  ประเภท  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต.(รหัสบัญชี  210400)    
                 ตั้งไว้    86,400.- บาท 

      เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนเลขานุการนายกอบต. (ส ำนักงำนปลัด) 
        ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0809.7/ว 239 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 
 และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            
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  1.1.5  ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รหัสบัญชี  210600) 
          ตั้งไว้   1,540,800.- บาท 
     เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือน  ให๎แกํประธานสภา อบต.  ,รองประธานสภาอบต.   
          เลขานุการสภาอบต.  และสมาชิกสภาอบต.หญ๎าปล๎อง   ตั้งจํายไว๎   12    เดือน(ส ำนักงำนปลัด) 
      ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0809.7/ว 239 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 
        และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            

 1.2  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)(รหัสบัญชี  522000)ตั้งไว้รวม  2,691,720.- บาท  แยกเป็น 
               1.2.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100)   ตั้งไว้  2,354,160.- บาท 
                     เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี(รวมข้ันเงินเดือน)   ให๎แกํ 
                          พนักงานสํวนต าบล จ านวน  9  อัตรา ตั้งจําย 12  เดือน  คือ ต าแหนํงนักบริหารงาน อบต.,              
                                    นักบริหารงานทั่วไป  ,นิติกร  ,เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป , เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ,บุคลากร  ,    
                                               นักพัฒนาชุมชน  นักพัฒนาการทํองเที่ยว  และเจ๎าพนักงานธุรการ(ส ำนักงำนปลัด) 

 1.2.2 ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง(รหัสบัญชี  220300)   ตั้งไว้  109,200.- บาท 
  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของปลัดอบต.(นักบริหารงานอบต.)  และ                         
     หัวหน๎าส านักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)  ตั้งจํายไว๎  12  เดือน (ส ำนักงำนปลัด) 

 1.2.3  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง(รหัสบัญชี  220 700)  ตั้งไว้   161,160.- บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี(รวมข้ันเงินเดือน)  ให๎แกํ   

           พนักงานจ๎างตามภารกิจ  คือ  ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเกษตร  1  อัตรา  ตั้งจํายไว๎  12  เดือน 
                                  (ส ำนักงำนปลัด) 



 1.2.4  ประเภท  เงินอื่น (รหัสบัญชี  221200) ตั้งไว้   67,200.- บาท   
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษรายเดือนให๎กับปลัดอบต.(นักบริหารงาน อบต.)  
    ตั้งจําย 12  เดือน(ส ำนักงำนปลัด) 

2. งบด าเนินการ(รหัสบัญชี  530000)  ตั้งไว้รวม  3,027,415.- บาท    แยกเป็น 
        2.1 หมวดค่าตอบแทน(รหัสบัญชี  531000)ตั้งไว้รวม   466,415.- บาท แยกเป็น 
 2.1.1 ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 

(รหัสบัญชี  310100) ตั้งไว้   364,415.- บาท  
  2.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ตั้งไว้  50,000.- บาท 

     เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนส าหรับผู๎ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร ปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  เชํน  คําตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ๎าง ,คําตอบแทน เจ๎าหน๎าที่ในการ
เลือกตั้ง ,คําตอบแทนคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือผู๎ปฏิบัติงานตํางๆทีไ่ด๎รับการแตํงตั้งให๎
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่นที่มีสิทธิ์เบิกได๎ตามท่ีกฎหมาย                 
/ระเบียบ/หนังสือสั่งการก าหนด(ส ำนักงำนปลัด) 
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          2.1.1.2   เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้   314,415.-  บาท 
          เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ          
         เป็นเงินรางวัลประจ าปแีกํพนกังานสํวนท๎องถ่ิน (ส ำนักงำนปลัด) 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557และกฎหมาย

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            

2.1.2  ประเภท ค่าเช่าบ้าน  (รหัสบัญชี  310400)  ตั้งไว้   42,000.- บาท 
            เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน หรือคําเชําซื้อบ๎านหรือคําผํอนช าระเงินกู๎เพ่ือช าระราคาบ๎านให๎แกํ 

พนักงานสํวนต าบลและผู๎ที่มีสิทธิเบิกได๎ตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการก าหนด(ส ำนักงำนปลัด) 

     2.1.3  ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี  310500)  ตั้งไว้  60,000.-บาท     
           เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  และผู๎ที่มีสิทธ ิ   
        เบิกไดต๎ามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการตํางๆก าหนด(ส ำนักงำนปลัด) 

 

 2.2 หมวดค่าใช้สอย(รหัสบัญชี  532000)ตั้งไว้รวม 1,901,000.- บาท    แยกเป็น 
     2.2.1 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี  320100)   

             ตั้งไว้รวม    921,000.- บาท   แยกเป็น 
         2.2.1.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ตั้งไว้    854,000.-  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  คือ คําจ๎างเหมาคนงานทั่วไป ,จ๎างเหมารกัษา           
ความปลอดภัยอาคารส านักงานที่ท าการอบต.หญ๎าปล๎อง ,จ๎างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานที่ท าการอบต.หญ๎าปล๎อง  ,จ๎างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของอบต.หญ๎าปล๎อง  
และจ๎างเหมาอ่ืนๆที่เป็นกิจการในอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลตลอดจนคําจ๎างเหมา
แรงงานคนงานทั่วไป  คําจ๎างเหมาแรงงานท าของ คําจ๎างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์โฆษณา
เผยแพรํ คําจ๎างเหมาจัดท าวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ คําจ๎างเหมาแรงงาน ทีไ่ด๎มาซึ่ง
บริการ หรือคําจ๎างเหมาบริการอ่ืน ทๆี่จ าเป็น  คําถํายเอกสาร  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 
คําซักฟอก  คําก าจัดสิ่งปฏิกูล  คําระวางบรรทุก  คําเชําทรัพย์สิน(ยกเว๎น  คําเชําบ๎าน)  คําโฆษณาและ



เผยแพรํ(รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์   โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ)  คําเบี้ยประกัน  คําใช๎จํายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา   คําธรรมเนียมตํางๆ ฯลฯ (ส ำนักงำนปลัด) 

         2.2.1.2  ค่าวารสารหรือสิ่งพิมพ์    ตั้งไว้  67,000.-  บาท     
           เพ่ือจํายเป็นคาํวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ เพ่ือสํงเสริมความรู๎ให๎กับประชาชนประชาชน
รักการอํานและเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารตลอดจนเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลหญ๎าปล๎อง(หมูํที่ 1 – 8)  และประชาชนที่มาติดตํอใช๎บริการ  ณ  ที่ท าการอบต.หญ๎าปล๎อง 
(ส ำนักงำนปลัด) 

         ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่  3.2   ข้อ  1   หน้า   68 
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        2.2.2  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(รหัสบัญชี  320200)  
        ตั้งไว้รวม  60,000.- บาท   แยกเป็น 
          2.2.2.1  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    ตั้งไว้    30,000.- บาท 
                เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร  คําเครื่องดื่ม  คําของขวัญ  คําพิมพ์เอกสาร  คําใช๎จําย                  
            ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการด๎วย  และคําใช๎จําย อ่ืนๆ                    

ที่จ าเป็นต๎องจํายที่เก่ียวกับการรับรองเพ่ือเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคล หรือ  
คณะบุคคล  ที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนะศึกษาดูงาน และ
เจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎อง  ซึ่งรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งงบประมาณได ๎ไมเํกินปีละ   
1 %  ของรายได๎จริงของปีงบประมาณท่ีลํวงมา  โดยไมํรวมรายได๎จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
เงินกู๎  เงินจํายขาดเงินสะสม  และเงินที่มีผู๎อุทิศให๎  (ส ำนักงำนปลัด) 

          ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.4 / ว2381  ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548 
     และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            

2.2.2.2  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ  หรือ          
คณะอนุกรรมการ   ตั้งไว้    30,000.- บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร  เครื่องดื่มตํางๆ  เครื่องใช๎ในการเลี้ยงรับรอง  และ
คําบริการอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายที่เก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.หญ๎าปล๎อง หรือ
คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิ สาหกิจ  หรือ เอกชน             
ให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎บริหารท๎องถิ่นทั้งนี้ให๎รวมถึงผู๎เข๎ารํวมประชุมอ่ืนๆและเจ๎าหน๎าที่ 

                                       ที่เก่ียวข๎องซึ่งเข๎ารํวมประชุม(ส ำนักงำนปลัด) 
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.4 / ว2381  ลงวันท่ี 28  กรกฎาคม  2548 
              และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            

                2.2.3 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      (รหัสบัญชี  320300)  ตั้งไว้รวม    820,000.- บาท    แยกเป็น  

         2.2.3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ 
                    ตั้งไว้  120,000.-บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน– นอกราชอาณาจักร  และ           
การเดินทางไปราชการตํางประเทศชั่วคราว  เชํน  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําพาหนะ  คําเชําที่พัก  
คําลงทะเบียน ตํางๆ  คําใช๎จํายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ และคําใช๎จํายในการ



ฝึกอบรมสัมมนาตํางๆ ของผู๎บริหารท๎องถิ่น  สมาชิกสภา อบต.พนักงานสํวนต าบล  
เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น   และผู๎ที่มีสิทธิเบิกตาม ที่กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการตํางกๆ าหนด
(ส ำนักงำนปลัด) 
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2.2.3.2  โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน                                 
ตั้งไว้ 300,000.-บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและ
ศึกษาดูงาน ของอบต .หญ๎าปล๎อง   เพ่ือสํงเสริม พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎สามารถน ามา
พัฒนาการปฏิบัติงานให๎เกิดประสิทธิภาพตํอไป(ส ำนักงำนปลัด) 
        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่  5.1    ข้อ  3  หน้า  112 

2.2.3.3  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง      ตั้งไว้   400,000.- บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่นตามท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี แทนต าแหนํง ที่วําง  
และ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให๎มีการเลือกตั้งใหมํ และกรณี อ่ืนๆ) และ
คําใช๎จํายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องส าหรับการเลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่นและสมาชิกสภาท๎องถิ่น รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์  การรณรงค์ หรือการให๎ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนให๎ทราบถึงสิทธิและหน๎าที่  
ตลอดจน การมีสํวนรํวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู๎แทนราษฎร   และหรือ                   
สมาชิกวุฒิสภา(ส ำนักงำนปลัด) 
            ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0890.4/ ว3992  ลงวันท่ี  2  ตุลาคม  2556 

   และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0890.4 /468  ลงวันท่ี  17  มกราคม  2556  และกฎหมาย 
   ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง       

                                                       ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561   ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่  5.2   ข้อ  12  หน้า   118 

     2.2.4 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(รหัสบัญชี320400) ตั้งไว้   100,000.- บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน  วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ  เพ่ือให ๎              
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ (ส ำนักงำนปลัด) 

           ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี                        
16  กรกฎาคม2556  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี                            
6  สิงหาคม2556  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง         

        2.3  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี  533000)   ตั้งไว้รวม   280,000.- บาท   แยกเป็น 
   2.3.1  ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน(รหัสบัญชี  330100)  ตั้งไว้     80,000.- บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมี               
อายุการใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ  เชํน  กระดาษ  
หมกึ  ดินสอ  ปากกา  ไม๎บรรทัด  ยางลบ  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  น้ ายาลบกระดาษไข  กาว             
ซอง  ธงชาติ  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงานฯลฯ(ส ำนักงำนปลัด) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 
16  กรกฎาคม  2556,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี                           
6  สิงหาคม  2556,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1134  ลงวันท่ี                                
9  มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง        
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      2.3.2  ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี  330300)    ตั้งไว้   20,000.-  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติ                       

มีอายุการใช๎งาน ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ  เชํน    
                           ไม๎กวาด   แปรง  ผ๎าปูโต๏ะ  แก๎วน้ า  จานรอง   ถาด  ฯลฯ (ส ำนักงำนปลัด) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 
16  กรกฎาคม2556,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี              
6  สิงหาคม2556,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1134  ลงวันท่ี                
9  มิถุนายน2558   และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

      2.3.3  ประเภท  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รหัสบัญชี 330700)  ตั้งไว ้  20,000.-บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํงที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมี 

อายุการใช๎งาน ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ  เชํน  แบตเตอรี่   
ยางนอก  ยางใน  สายไมล์  น้ ามันเบรก  หัวเทียน  กระจกมองข๎างรถยนต์ฯลฯ (ส ำนักงำนปลัด) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 
16  กรกฎาคม  2556,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี              
6  สิงหาคม  2556,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1134  ลงวันท่ี                
9  มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

     2.3.4  ประเภท  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รหัสบัญชี 330800)  ตั้งไว้  120,000.-บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกต ิ

มีอายุการใช๎งาน ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ  เชํน  น้ ามันดีเซล  
น้ ามันก๏าด  น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่องฯลฯ  ส าหรับใช๎กับทรัพย์สินของอบต.หญ๎าปล๎อง  
เชํน รถยนต์  รถจักรยานยนต์  รถตัดหญ๎า ฯและใช๎กับกิจการงานอ่ืนๆที่อยูํในอ านาจหน๎าที่ของอบต.หญ๎าปล๎อง
(ส ำนักงำนปลัด) 

   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี                            
16  กรกฎาคม  2556,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี                      
6  สิงหาคม  2556,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1134  ลงวันท่ี                

           9  มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง           

     2.3.5  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(รหัสบัญชี  331400)  ตั้งไว้    30,000.- บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ 

การใช๎งาน  ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ  เชํน  อุปกรณ์
บันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผํนกรองแสง กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิลแผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ 
เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิปคตัชีทฟีดเตอร ์เมาส์  พริ้นเตอร ์ สวิตชิ่งบ๏อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ แผํนวงจร
อิเลก็ทรอนกิส์ เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ  เชํน  แบบดิสเก็ตต ์แบบฮาดดิสต์  แบบซีดีรอม  
แบบออพติคอล  เครื่องอํานข๎อมูลแบบซีรีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอรห์รือซอร์ฟแวร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชดุไมํเกิน  20,000.-บาท ฯลฯ (ส ำนักงำนปลัด) 
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 



16  กรกฎาคม  2556,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี                     
6  สิงหาคม  2556,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1134  ลงวันท่ี                                  
9  มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

      2.3.6  ประเภท  ค่าวัสดเุครื่องดับเพลิง(รหัสบัญชี  331600)   ตั้งไว้   10,000.- บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงที่ใช๎ในการดับเพลิง หรือในกิจกรรมการป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ เชํน สายสํงน้ า หัวฉีดน้ าดับเพ ลิง  ข๎อตํอ ข๎อแยกเครื่องพัน
สายดับเพลิง น้ ายาเคมี ถังเคมีดับเพลิง หรืออุปกรณ์ชํวยชีวิต ตลอดจนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ทดสอบสาธิตการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยเบื้องต๎นฯลฯ (ส ำนักงำนปลัด) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 
16  กรกฎาคม  2556,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี                
6  สิงหาคม  2556,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1134  ลงวันท่ี                               
9  มิถุนายน 2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             
 

        2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี  534000)  ตั้งไว้รวม  380,000.-บาท  แยกเป็น 
               2.4.1  ประเภท  ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี  340100)   ตั้งไว้  300,000.- บาท                                                             

เพ่ือจําย เป็นคําไฟฟ้าส าหรับที่ท าการอ บต.หญ๎าปล๎อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  
ในสังกัดอบต.หญ๎าปลอ๎ง รวมทั้งคําไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ(ส ำนักงำนปลัด) 

       2.4.2  ประเภท  ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300)   ตั้งไว้   5,000.- บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบล  เชํน  คําโทรศัพท์ทางไกล

ภายในประเทศคําโทรศัพท์ทางไกลระหวํางประเทศคําโทรศัพท์พ้ืนฐาน  คําโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให๎
หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการดังกลําว  และคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช๎
บริการ เชํน  คําเชําเครื่อง  คําเชําเลขหมายโทรศัพท์  คําบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ(ส ำนักงำนปลัด) 

      2.4.3  ประเภท  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี  340500) 
      ตั้งไว้   75,000.-บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับคําโทรภาพ(โทรสาร)  คําเทเลกซ์  คําวิทยุติดตามตัว                
คําวิทยุสื่อสาร  คําสื่อสารผํานดาวเทียม  คําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ต                   
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคําสื่อสารอื่นๆ  เชํน  คําเคเบิ้ลเทวี  คําเชําชํองสัญญาณดาวเทียมฯลฯ   
และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับ                                 
การใช๎บริการ(ส ำนักงำนปลัด) 
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3.  งบลงทุน(รหัสบัญชี  540000)   ตั้งไว้รวม   231,600.- บาท    
 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี  541000)   ตั้งไว้ รวม    231,600.- บาท 
        3.1.1  ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี  410 100)  ตั้งไว้   95,500.- บาท 
          3.1.1.1  โต๊ะท างาน    ตั้งไว้      4,500.- บาท 
                                                                       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างานเหล็ก  ขนาด  4  ฟุต  4  ลิ้นชัก  2  กุญแจล็อคอิสระ        

มีที่พักเท๎า   จ านวน  1  ตัว  ตัวละ  4 ,500.-บาท   ขนาดไมํน๎อยกวํา  



122(W) X 66(D) X 75 (H) cm. (ราคาตามท้องตลาด)(ส ำนักงำนปลัด) 
                                                     ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่  5.1    ข้อ  10   หน้า  114 

3.1.1.2  ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก    ตั้งไว้      4,500.-  บาท 
       เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก ขนาด  4  ฟุต มีชั้นปรับระดับได๎                                        
2 ชั้น( 3 ชํอง)มีกุญแจล็อค  ขนาด ไมํ น๎อย กวํา 118(W) X 40(D) X 87(H) Cm.               
จ านวน  1  ต๎ู  ตู๎ละ  4,500.-บาท(ราคาตามท้องตลาด)(ส ำนักงำนปลัด) 

                                                   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่   5   แนวทางที่  5.1    ข้อ  10   หน้า  114 

3.1.1.3  เก้าอ้ีพลาสติก    ตั้งไว้    23,000.- บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีพลาสติก  แบบมีพนักพิง  (พลาสติกเกรด A)                         

ขนาด กว๎างไมํน๎อยกวํา 50 X ยาวไมํน๎อยกวํา  51 X สูงไมํน๎อยกวํา  81  เซนติเมตร                               
จ านวน  100  ตัว  ตัวละ  2,300.- บาท(ราคาตามท้องตลาด)(ส ำนักงำนปลัด) 

                                                       ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่  5.1    ข้อ  10  หน้า  114 

3.1.1.4  พัดลมโคจร    ตั้งไว้    13,500.- บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อพัดลมโคจร  ขนาดใบพัด18  นิ้ว  จ านวน   9  ตัว                  

ตัวละ  1,500.-บาท (ราคาตามท้องตลาด)(ส ำนักงำนปลัด) 
คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้ 
1. พัดลมโคจร  ขนาดใบพัด  18  นิ้ว  ใบพัด 3  แฉก  หมุนสํายรอบทิศทาง 
2. ปรับแรงดันลมได๎  3ระดับ  ปรับรัศมีการสํายได๎ตั้งแตํ 15 ,30 แล 50 องศา 
3. ควบคุมการท างานด๎วยระบบสวิตซ์ควบคุมแรงลมแบบหมุนปรับ หรือรีโมทคอนโทรล  
และหยุดสํายควบคุมทิศทางลมได๎ตามต๎องการ 
4. แรงดันไฟฟ้าไมํน๎อยกวํา  220โวลท ์ 50 เฮิรตซ์  ก าลังไฟฟ้าไมํน๎อยกวํา  80  วัตต ์
5. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ Thermal  Fuseที่ตัดไฟทันทีเม่ือมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ 

                                                    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่  5.1    ข้อ  10  หน้า  114 

3.1.1.5  พัดลมไอน้ าแบบเคลื่อนที่    ตั้งไว้   50,000.- บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อพัดลมไอน้ าแบบเคลื่อนที่  จ านวน  2  ตัว  ตัวละ  25,000.- บาท    

                                            (ราคาตามท้องตลาด)(ส ำนักงำนปลัด) 
คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้ 
1.  พัดลมไอน้ า  ขนาดหน๎ากว๎าง  26  นิ้ว  ชนิด  3  ใบพัด 
2.  มีถังน้ าในตัว  ถังบรรจุน้ าได๎ไมํน๎อยกวํา  20  ลิตร  สามารถพํนไอน้ าตํอเนื่อง  
    ได๎นานไมํน๎อยกวํา  7  ชั่วโมง  ตํอการเติมน้ าเต็มถัง 
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3.  มีระบบป้องกันการท างานของเครื่องปั๊มน้ าเมื่อน้ าใช๎หมด  และมีระบบป้องกัน    
    ตัดไฟฟ้าทันทีเม่ืออุณหภูมิสูงผิดปกติ 
4.  ปรับระดับความแรงลมได๎ไมํน๎อยกวํา  3  ระดับ  ปรับก๎ม – เงยได๎  และ   
    สามารถสํายได๎ไมํน๎อยกวํา  90  องศา 
5.  ครอบคลุมพ้ืนที่ในการใช๎งาน  ไมํน๎อยกวํา  30  ตารางเมตร 
6.  ระบบไฟฟ้า  220 Volt. /50 Hz  ก าลังไฟฟ้าไมํน๎อยกวํา  200  W 
7.  มีล๎อสามารถเข็นเคลื่อนที่ใช๎งานได๎สะดวก   

                                                        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561   ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่  5.1   ข้อ  10  หน้า  114 

               3.1.2  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(รหัสบัญชี 410600)  ตั้งไว้   18,000.-บาท 
       3.1.2.1  เครื่องเสียงเคลื่อนที่  ตั้งไว้    18,000.-  บาท 



เพ่ือซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่  จ านวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ   9,000.-บาท                    
(ราคาตามท้องตลาด)_(ส ำนักงำนปลัด) 

   คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- ตู๎ล าโพงเอนกประสงค์พร๎อมแอมป์ 

    - ตู๎ล าโพงขนาด  15  นิ้ว 
    - มีก าลังขยายไมํน๎อยกวํา  450  วัตต์ 
    - มีไมล์ลอยแบบไร๎สาย  2  ตัว 

- มีล๎อลากพร๎อมมือจับสะดวกในการเคลื่อนย๎าย 
    - มีแบตเตอรี่ชาร์จในตัว 
    - มีชํองตํอ USB , SD , CARD  และเลํนเพลง mp3  ได๎ 

                                                       ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่  5.1    ข้อ  10   หน้า  115 

 3.1.3  ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700)                                   
ตั้งไว้ 43,000.-บาท 

       3.1.3.1  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   ตั้งไว้    33,000.- บาท 
                    -  เพ่ือจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA  ขนาด  3,000  ANSI  Lumens 

จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  33,000.-บาท (ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ  เดือนมีนาคม  2558)_(ส ำนักงำนปลัด) 

         คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้ 
      1)  เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียวสามารถตํอกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจาก 
              คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

     2) ใช๎ LCD Panel หรือระบบ DLP 
        3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
     4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดคําความสํองสวํางข้ันต่ า 

                                                    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่  5.1  ข้อ 10  หน้า  115 
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        3.1.3.2  กล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล    ตั้งไว้   10,000.- บาท 
         -  เพ่ือจัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล  ความละเอียด  16  ล๎านพิกเซล 

จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  10,000.- บาท (ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                    
ส านักงบประมาณ  เดือนมีนาคม  2558)_(ส ำนักงำนปลัด) 

คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้ 
    1) เป็นกล๎องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
    2) ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ(Image Sensor) 
    3) มีระบบแฟลชในตัว 
    4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข๎อมูลได๎อยํางสะดวกเมื่อข๎อมูลเต็มหรือ  

    เมื่อต๎องการเปลี่ยน 
    5) สามารถโอนถํายข๎อมูลจากกล๎องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได๎  
    6) มีกระเป๋าบรรจุกล๎อง 

        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่  5.1   ข้อ  10  หน้า  115 

3.1.4  ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(รหัสบัญชี  411600)  ตั้งไว้   75,100.- บาท 
        3.1.4.1  เครื่องคอมพิวเตอร์    ตั้งไว้      32,000.-  บาท 



         -  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน  จอขนาดไมํน๎อยกวํา  18.5  นิว้   
จ านวน  2  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  16,000.-บาท (ตั้งงบประมาณตามที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก าหนด  ณ  วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558)_(ส ำนักงำนปลัด) 

คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
-  มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2 core)                

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz หรือดีกวําจ านวน 1 หนํวย 
  -  มีหนํวยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา   4  GB 

- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวําขนาดความจ ุ             
ไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือชนิดSolid State Disk  ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 100 GB                  
จ านวน 1 หนํวย 

     - มี DVD-RW หรือดีกวํา  จ านวน 1 หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface)  

     แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา  จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํามี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา600 : 1     
     และมีขนาดไมํน๎อยกวํา18.5 นิ้วจ านวน 1 หนํวย 

      ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561 ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.1    ข้อ 10  หน้า 115 

          3.1.4.2  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ตั้งไว้   15,200.-  บาท  
เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน  2  เครื่อง ราคา

เครื่องละ  7,600.-บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น  15,200.-บาท (ตั้งงบประมาณตามที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก าหนด  ณ  วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558)_(ส ำนักงำนปลัด) 

 

50 
 

    คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX 

ภายในเครื่องเดียวกัน 
     - ใช๎เทคโนโลยีแบบพํนหมึก (inkjet) 
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 4,800x1,200 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีไมํน๎อยกวํา 15 หน๎าตํอนาที 

- มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าไมํน๎อยกวํา 33 หน๎าตํอนาที 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ๎
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวด า 

     - สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 90 ส าเนา 
- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวําจ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสํกระดาษได๎              

ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน 
               ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 5  แนวทางที่ 5.1   ข้อ 10  หน้า 115 

 

        3.1.4.3   เครื่องส ารองไฟฟ้า    ตั้งไว้      27,900.-  บาท 
     -  เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA  จ านวน9  เครื่อง  ราคา 3,100 บาท 



เป็นเงินทั้งสิ้น   27,900.-บาท (ตั้งงบประมาณตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนด   ณ  วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558 )_(ส ำนักงำนปลัด) 

คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
     - มีก าลังไฟฟ้าด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 800 VA (480 Watts) 
     - สามารถส ารองไฟฟ้าได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาท ี

                     ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 5   แนวทางที่  5.1    ข้อ  10  หน้า  115 

 3.2  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รหัสบัญชี  542000)  ตั้งไว้รวม     -    บาท 

4.งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี  550000)   ตั้งไว้ รวม30,000.- บาท 
        4.1  หมวดรายจ่ายอื่น  (รหัสบัญชี  551000)    ตั้งไว้ รวม30,000.- บาท 
        4.1.1  ประเภท  รายจ่ายอื่น (รหัสบัญช5ี10100)   ตั้งไว้     30,000.-    บาท 

   เพื่อจํายเป็นคําจ๎างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบตํางๆ   
                                  ซึ่งมิใช ํเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ที่ดิน  และ/หรือสิ่งกํอสร๎าง(ส ำนักงำนปลัด) 
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5.  งบเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  560000)   ตั้งไว้รวม    97,000.-  บาท    แยกเป็น  
        5.1  หมวดเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  561000)   ตั้งไว้รวม     97,000.- บาท    แยกเป็น 
         5.1.1 ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รหัสบัญชี610100)  ตั้งไว้  30,000.- บาท 
                5.1.1.1  อุดหนุนอบต. หนองครก  ตั้งไว้     30,000.- บาท 

     - โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างขององค์กรปกครอง   
                                     สํวนท๎องถ่ินระดบัอ าเภอ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.255 9(ส ำนักงำนปลัด) 

               ตามหนังสืออบต.หนองครก  ที่  ศก74202 /ว 528  ลงวันท่ี  3  กรกฎาคม 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย               
ด่วนมาก ที่  มท 0808.2 /ว 74  ลงวันท่ี  8  มกราคม  2553  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง      

                              ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.2    ข้อ   2  หน้า    68 

   5.1.2  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี  610200)    ตั้งไว้   67,000.- บาท 
        5.1.2.1  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ เมืองศรีสะเกษ     ตั้งไว้    37,000.- บาท 

1. โครงการสํงเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจ าปีของจังหวัดเทศกาล 
   ปีใหมํสี่เผําไทยศรีสะเกษ  จ านวน  15,000.-  บาท 

              ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่  3.4    ข้อ 7   หน้า  75 
             2. โครงการสํงเสริ มสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล 
        จ านวน    3,000.-  บาท 

                                                            ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561   ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่  3.4    ข้อ  8  หน้า  75 
3. โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให๎กับเหลํากาชาด  
   จังหวัดศรีสะเกษ    จ านวน  15,000.- บาท 

                                                          ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางที่  1.1    ข้อ  5  หน้า  49 
4. โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพความเข๎มแข็งในการรักษาความสงบ   
   เรียบร๎อยและรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน   จ านวน   4,000.- บาท 

                                                           ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 1   แนวทางที่  1.3    ข้อ  7  หน้า  53 



                           ข้อ 1 – 4  ตามหนังสืออ าเภอเมืองศรีสะเกษที่  ศก  0118/ว 388  ลงวันท่ี  1  เมษายน  2558,            
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 74  ลงวันท่ี  8  มกราคม  2553  และกฎหมาย
ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

                      (ส ำนักงำนปลัด)  

       5.1.2.2  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ เมืองศรีสะเกษ  
         (ศพส.อ.เมืองศรีสะเกษ)  ตั้งไว้    30,000.- บาท 

           - โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด 
 จ านวน    30,000.-บาท 
                                ตามหนังสืออ าเภอเมืองศรีสะเกษที่  ศก  0118/ว 388  ลงวันท่ี  1  เมษายน  2558,                            
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 74 ลงวันท่ี  8  มกราคม  2553  และกฎหมายระเบียบ                 
หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางที่ 1.3   ข้อ  4  หน้า  52 
(ส ำนักงำนปลัด) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
******************************************* 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     22,000,000.- บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 

 
 

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) ตั้งไว้รวม    1,310,880.- บาท   แยกเป็น 
    1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)(รหัสบัญชี 522000) ตั้งไว้รวม 1,310,880.-บาท แยกเป็น   
          1.1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน(รหัสบัญชี  220100)  ตั้งไว้  1,268,880.- บาท                                                                               

       เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี(รวมข้ันเงินเดือน) ให๎แกํ  พนักงานสํวนต าบล                  
จ านวน  5  อัตรา  ตั้งจําย  12  เดือน  คือ  ต าแหนํง  นักบริหารงานคลัง ,นักวิชาการเงินและบัญชี ,นักวิชาการคลัง           
,นักวิชาการพัสดุ  และนักวิชาการจัดเก็บรายได๎(กองคลงั)      

           1.1.2 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง(รหัสบัญชี  220300)  ตั้งไว้   42,000.- บาท                                                            
                   เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของผู๎อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง) ตั้งจํายไว๎ 12 เดือน(กองคลัง)      

2. งบด าเนินการ (รหัสบัญชี  530000)  ตั้งไว้รวม   664,610.- บาท    แยกเป็น   
    2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี  531000)   ตั้งไว้รวม   219,610.- บาท  แยกเป็น 
          2.1.1  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                           
          (รหัสบัญชี  310100)  ตั้งไว้   158,610.- บาท  
                        - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้     158,610.-  บาท 
                        เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น(กองคลัง) 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณ ะเป็นเงิน

รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557 และกฎหมาย

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(รหัสบัญชี 00110) 
 
 
 

3. งานบริหารงานคลัง(รหัสบัญชี  00113)   รวม    2,100,240.- บาท 



           2.1.2 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี  310400)   ตั้งไว้   46,000.-บาท   
             เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน หรือคําเชําซื้อบ๎านหรือคําผํอนช าระเงินกู๎เพ่ือช าระราคาบ๎าน ให๎แกํพนักงานสํวนต าบล 
      และผู๎ที่มีสิทธิเบิกได๎ตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการก าหนด (กองคลัง) 

    2.1.3 ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี  310500)  ตั้งไว้  15,000.- บาท                                                 
                      เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  และผู๎ที่มีสิทธเิบิกได๎

ตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการก าหนด(กองคลัง) 

                                                                                                                                53 

   2.2 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี  532000)    ตั้งไว้รวม  330,000.- บาท   แยกเป็น     
         2.2.1 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(รหัสบัญชี  320100)  ตั้งไว้รวม   200,000.-บาท     

            เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ คือ จ๎างเหมาเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล จ๎างเหมาเจ๎าหน๎าที่ธุรการ จ๎างเหมาคนงาน            
จดมิเตอร์น้ า และจ๎างเหมาอ่ืนๆที่เป็นกิจการในอ านาจหน๎าที่ของอบต. ตลอดจนคําจ๎างเหมาแรงงานคนงานทั่วไป  
คําจ๎างเหมาแรงงานท าของ คําจ๎างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์โฆษณาเผยแพรํ  คําจ๎างเหมาจัดท าวารสารหรือสิ่งพิมพ์ตําง ๆ
คําจ๎างเหมาแรงงานที่ได๎มาซึ่งบริการหรือคําจ๎างเหมาบริการอ่ืนๆที่จ าเป็น  คําถํายเอกสาร  คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ  
คําซักฟอก  คําก าจัดสิ่งปฏิกูล  คําระวางบรรทุก  คําเชําทรัพย์สิน(ยกเว๎น  คําเชําบ๎าน) คําโฆษณาและเผยแพรํ(รายจําย
เกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ)  
คําเบี้ยประกัน  คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตาม ค าพิพากษา  คําธรรมเนียมตํางๆ ฯลฯ (กองคลัง) 

         2.2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
                (รหัสบัญชี  320300) ตั้งไว้รวม   100,000.- บาท     

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ_(กองคลัง) 
              เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน – นอกราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการตํางประเทศชั่วคราว  

เชํน คาํเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก คําลงทะเบียนตํางๆ  คําใช๎จํายอื่น ๆในการเดินทางไปราชการ และคําใช๎จํายใน
การฝึกอบรมสัมมนาตํางๆของพนักงานสํวนต าบล  เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  และผู๎ที่มีสิทธิเบิกตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการก าหนด 

          2.2.3 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(รหัสบัญชี 320400) ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
                                  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางเๆพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ(กองคลัง) 

           ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม  2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี  6  สิงหาคม 2556  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

    2.3  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี  533000)   ตั้งไว้รวม    100,000.- บาท    แยกเป็น  
  2.3.1 ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน(รหัสบัญชี  330100) ตั้งไว้  50,000.- บาท   

 เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ เชํน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม๎บรรทัด  ยางลบ  กระดาษคาร์บอน  
กระดาษไข  น้ ายาลบกระดาษไข  กาว  ซอง  ธงชาติ  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ (กองคลัง) 

    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556 ,หนังสือกรมส่งเสริม                       
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี  6  สิงหาคม 2556  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 / ว 1134  ลงวันท่ี  9   มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

         2.3.2 ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี  331400)  ตั้งไว้  50,000.- บาท    
          เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  

หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ เชํน  อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล  เทปบันทึกข๎อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผํนกรองแสง  กระดาษตํอเนื่อง   สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  คัตชีทฟีดเตอร์  เมาส์   พริ้นเตอร์ สวิตชิ่งบ๏อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผํนวงจร
อิเลก็ทรอนกิส์  เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตําง ๆ เชํน  แบบดิสเก็ตต์  แบบฮาดดิสต์  แบบซีดีรอม แบบออพติคอล  
เครื่องอํานข๎อมูลแบบซีรีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอร์ฟแวร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุดไมํเกิน 20,000.-บาทฯลฯ(กองคลัง) 



ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556 ,หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี  6  สิงหาคม 2556 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 / ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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    2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค(รหัสบัญชี  534000)  ตั้งไว้   15,000.- บาท  แยกเป็น                   
   2.4.1  ประเภท  ค่าบริการไปรษณีย์(รหัสบัญชี  340400)   ตั้งไว้   15,000.- บาท 
         เพ่ือจํายเป็น คําไปรษณีย์ โทรเลข คําธนาณัติ คําดวงตราไปรษณียากร คําเชําตู๎ไปรษณีย์      
                     คําธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ฯลฯ (กองคลัง) 

3. งบลงทุน(รหัสบัญชี   540000)   ตั้งไว้รวม     124,750.- บาท      
    3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี  541000)   ตั้งไว้    124,750.- บาท 
   3.1.1 ประเภท  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี  410 100)  ตั้งไว้   124,750.-บาท 
                 3.1.1.1  ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน    ตั้งไว้      45,000.-  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ ตู๎เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน   4  ตู๎ ขนาดไมํน๎อยกวํา             
190(W) X 91(D) X 197(H) cm.(ราคาตามท้องตลาด)เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น  45,000.-บาท (กองคลัง) 

                                       ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.1    ข้อ 10   หน้า  114   
               3.1.1.2  ตู้เก็บเอกสารบานกระจก    ตั้งไว้     10,000.-  บาท 
                                      เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสารบานกระจก  ขนาดไมํน๎อยกวํา 91(W) X 45(D) X182 (H)cm.    
                                จ านวน   2   ตู๎  ตู๎ละ  5,000.-บาท (ราคาตามท้องตลาด)  เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น  10,000.-บาท(กองคลัง) 

                                ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.1    ข้อ 10   หน้า  114   
           3.1.1.3  เก้าอ้ีส านักงาน    ตั้งไว้     13,500.-  บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงานพนักพิงกลาง  เอนได๎  และสามารถปรับระดับสูง – ต่ า  ด๎วยระบบเกลียว   
ขนาดกว๎าง  60  เซนติเมตร  ลึก  69  เซนติเมตร  สูง  98  เซนติเมตร   จ านวน  5  ตัว  ตัวละ 2,700.-บาท
(ราคาตามท้องตลาด) เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น  13,500.-บาท (กองคลัง) 

                                ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.1    ข้อ 10   หน้า  114   
           3.1.1.4  พัดลมโคจร    ตั้งไว้   6,250.-บาท 

เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อพัดลมโคจร  ขนาดใบพัด  16  นิ้ว  จ านวน   5   ตัว  ตัวละ  1,250.-บาท     
                                เป็นเงินจ านวนทัง้สิ้น  6,250.-บาท(ราคาตามท้องตลาด) (กองคลัง) 
                                      คณุลักษณะเฉพาะ  ดังน้ี 

1. พัดลมโคจร  ขนาดใบพัด  16  นิ้ว  ใบพัด  3  แฉก  หมุนสํายรอบทิศทาง 
2. ปรับแรงดันลมได๎ 3 ระดับ(แบบปรับหมุน) ปรับรัศมีการสํายได๎ตั้งแตํ 15,30 และ 50 องศา 
3. ควบคุมการท างานด๎วยระบบสวิตซ์ควบคุมแรงลมแบบหมุนปรับ หรือรีโมทคอนโทรล   
4. แรงดันไฟฟ้าไมํน๎อยกวํา  220 โวลท ์ 50 เฮิรตซ ์  ก าลังไฟฟ้าไมํน๎อยกวํา 50 วัตต ์
5. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ Thermal  Fuse ที่ตัดไฟทันทีเม่ือมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ 

                              ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.1    ข้อ 10   หน้า  114   
                 3.1.1.5  เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล  ชนิดขาว – ด า   ตั้งไว้   50,000.-บาท 

       เพ่ือจํายเป็นเครื่องถํายเอกสาร  ระบบดิจิตอล(ขาว – ด า)  ความเร็ว  10  แผํนตํอนาที  จ านวน  1  เครื่อง        
เครื่องละ 50,000.-บาท(ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณเดือนมีนาคม 2558) (กองคลัง) 

   คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้  
        1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า   2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 

   3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยํอ – ขยายได๎ 
                                      ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.1    ข้อ 10   หน้า  114   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 



ประจ าปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ 

************************** 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     22,000,000.- บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ หมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
 

 

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)     ตั้งไวร้วม            0.00  บาท 
2. งบด าเนินการ (รหัสบัญชี 530000)  ตั้งไว้รวม       240,000.- บาท    
 2.1  หมวดค่าตอบแทน(รหัสบัญชี  531000)  ตั้งไว้รวม    0.00    บาท   
 2.2  หมวดค่าใช้สอย(รหัสบัญชี  532000)  ตั้งไวร้วม   240,000.-  บาท   แยกเป็น 
       2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
              (รหัสบัญชี  320300)  ตั้งไว้รวม  240,000.-บาท    แยกเป็น  
                           2.2.1.1  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

        ตั้งไว้   200,000.- บาท 
        เพ่ือเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

ต าบลหญ๎าปล๎อง  ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย               
สามารถชํวยเหลือผู๎ประสบภัยได๎อยํางถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพ (ส ำนักงำนปลัด) 

                                                                      ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 1   แนวทางที่ 1.4    ข้อ  1  หน้า  54 

         2.2.1.2  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน    ตั้งไว้    40,000.- บาท 
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายส าหรับการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                     

ในชํวงเทศกาลปีใหมํ  และชํวงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นท่ีต าบลหญ๎าปล๎อง(ส ำนักงำนปลัด) 
             ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุดที่  มท 0810.5/ว 2208                     
ลงวันท่ี  2  ธันวาคม  2557  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             
         ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางที่  1.4   ข้อ  4  หน้า  54 

 2.3  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี  533000)              ตั้งไว้รวม      0.00   บาท     
         2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี  534000)   ตั้งไว้รวม      0.00   บาท    

3.  งบลงทุน  (รหัสบัญชี  540000)    ตั้งไว้รวม     0.00  บาท    
4.  งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี  550000)  ตั้งไว้ รวม 0.00  บาท 
5.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)   ตั้งไว้รวม  0.00  บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

แผนงานรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120) 
 
 

3.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัสบัญชี 00123)  รวม   240,000.- บาท 
บบาท 
 



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     22,000,000.-บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
 

 

 
 
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)  ตั้งไว้รวม   1,082,245.- บาท  แยกเป็น  

1.1  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี  522000) ตั้งไว้รวม  1,082,245.-บาท  แยกเป็น   
                1.1.1 ประเภท   เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100)  ตั้งไว้   804,245.- บาท    

               เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี(รวมข้ันเงินเดือน) ให๎แกํ                 
พนักงานสํวนต าบล  จ านวน  2  อัตรา ตั้งจําย  12  เดือน  คือ ต าแหนํงนักบริหารงานการศึกษา ,
นักวิชาการศึกษา   และพนักงานครูสํวนต าบล  ต าแหนํงครูผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน  3  อัตรา 
(ส่วนกำรศึกษำฯ)  

        1.1.2  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  (รหัสบัญชี  220300)  ตั้งไว้   42,000.- บาท                                                            
                       เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของหัวหน๎าสํวนการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา)  
     ตั้งจํายไว๎  12  เดือน (ส่วนกำรศึกษำฯ) 

           1.1.3 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี  220 700)  ตั้งไว้  200,000.-บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี(รวมข้ันเงินเดือน)  ให๎แกํ  

พนักงานจ๎างตามภารกิจ คือ  ต าแหนํง  ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน  3  อัตรา  กรณีได๎รับเงินเดือน
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี(รวมข้ันเงินเดือน)  มากกวําที่ได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น (ส่วนกำรศึกษำฯ) 

        1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(รหัสบัญชี 220800)  ตั้งไว้  36,000.-บาท   
เพ่ือจํายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราวรวมทั้งเงินที่จํายเพิ่มตํางๆ ตามที่ระเบียบ  กฎหมาย

ก าหนด  ให๎แกํ  พนักงานจ๎างตามภารกิจ  คือ  ต าแหนํง  ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก  จ านวน  3  อัตรา  
กรณีได๎รับเงินการครองชีพชั่วคราวรวมทั้งเงินที่จํายเพิ่มตํางๆ ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด
มากกวําที่ได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น (ส่วนกำรศึกษำฯ) 
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2. งบด าเนินการ  (รหัสบัญชี  530000)   ตั้งไว้รวม  954,228.- บาท    แยกเป็น   
        2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี  531000)  ตั้งไว้รวม   218,228.-บาท  แยกเป็น  
  2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                               
                        (รหัสบัญชี  310100)   ตั้งไว้   190,628.- บาท  
                - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้     190,628.-  บาท 
                                เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
    เงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น  (ส่วนกำรศึกษำฯ)  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557 และกฎหมาย

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี  00210) 
 
 
 

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(รหัสบัญชี 00211)  รวม  2,285,473.-บาท 



         2.1.2 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี  310400)   ตั้งไว้  27,600.-  บาท   
       เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน หรือคําเชําซื้อบ๎านหรือคําผํอนช าระเงินกู๎เพ่ือช าระราคาบ๎านให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบลและผู๎ที่มีสิทธิเบิกได๎ตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการก าหนด (ส่วนกำรศึกษำฯ) 

        2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี  532000)  ตั้งไว้รวม   696,000.- บาท   แยกเป็น     
  2.2.1 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(รหัสบัญชี  320100)   
          ตั้งไว้   554,000.-บาท     

เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  คือ  จ๎างเหมาผู๎ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน              
โนนหลํอ – โนนแย๎  และจ๎างเหมาอ่ืนๆที่เป็นกิจการในอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล  
ตลอดจนคํา จ๎างเหมาแรงงานคนงานทั่วไป  คําจ๎างเหมาแรงงานท าของ คําจ๎างเหมา         
ท าป้ายประชาสัมพันธ์ โฆษณาเผยแพรํ  คําจ๎างเหมาจัดท าวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ  
คําจ๎างเหมาแรงงานที่ได๎มาซึ่งบริการ  หรือคําจ๎างเหมาบริการอื่น  ๆที่จ าเป็น  คําถํายเอกสาร            
คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ  คําซักฟอก  คําก าจัดสิ่งปฏิกูล  คําระวางบรรทุก  คําเชําทรัพย์สิน            
(ยกเว๎น  คําเชําบ๎าน)  คําโฆษณาและเผยแพรํ(รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ)  คําเบี้ยประกัน  คําใช๎จํายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  คําธรรมเนียมตํางๆ ฯลฯ (ส่วนกำรศึกษำฯ) 

 

   2.2.2 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
           หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี  320300) ตั้งไว้รวม   112,000.-บาท  แยกเป็น  

 2.2.2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ    
            ตั้งไว้   100,000.-  บาท 

     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน – นอกราชอาณาจักร และ            
การเดินทางไปราชการตํางประเทศชั่วคราว  เชํน  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ             
คําเชําที่พัก คําลงทะเบียน ตํางๆ  คําใช๎จํายอื่นๆ  ในการเดินทางไป ราชการ และ
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมสัมมนาตํางๆ ของพนักงานสํวนต าบล  เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น                    
และผู๎ที่มีสิทธิเบิกตามทีก่ฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการก าหนด (ส่วนกำรศึกษำฯ) 
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   2.2.2.2  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
       ตั้งไว้   12,000.-  บาท     

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ดูแลเด็กของ                    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  6  คน  คนละ  2,000.-บาท(ส่วนกำรศึกษำฯ) 
          ( เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  ท้ังนี้  จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก                              
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0893.3 / ว 3149   ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558                      
และ กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

   2.2.3  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(รหัสบัญชี 320400) ตั้งไว้   30,000.-บาท 
                   เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน  วัสดุ  ครุภัณฑ์ตํางๆ                  
              เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ(ส่วนกำรศึกษำฯ)  

          ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1657  ลงวันท่ี                         
16   กรกฎาคม  2556  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1752                    
ลงวันท่ี   6   สิงหาคม  2556  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

         2.3  หมวดค่าวัสดุ(รหัสบัญชี  533000)   ตั้งไว้รวม   40,000.- บาท     แยกเป็น   
       2.3.1  ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี  330100) ตั้งไว้  30,000.-บาท  



  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติ 
มีอายุการใช๎งาน ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ  เชํน  กระดาษ  หมกึ  
ดินสอ  ปากกา  ไม๎บรรทัด  ยางลบ  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข  กาว  ซอง                 
ธงชาติ  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ (ส่วนกำรศึกษำฯ) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1657  ลงวันท่ี                         
16   กรกฎาคม  2556  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1752  ลงวันท่ี                           
6   สิงหาคม  2556  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1134  ลงวันท่ี                                
9   มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

                 2.3.2  ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(รหัสบัญชี  331400)  ตั้งไว้  10,000.- บาท    
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติ              

มีอายุการใช๎งาน  ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ  เชํน                  
แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์           
แผํนกรองแสง  กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิล   แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมาบอร์ด                
เมมโมรีชิป  คัดชีดฟีด เดอร์  เมาส์  พริ้นเตอร์  สวิตชิ่งบ๏อกซ์  เครื่อง กระจายสัญญาณ 
แผํนวงจรอิเลคทรอนิคส์  เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตํางๆ  เชํน   แบบดิสเก็ตต์                 
แบบฮาดดิสต์  แบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอร์ฟแวร์  ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชุด                       
ไมํเกิน  20,000.-  บาท ฯลฯ (ส่วนกำรศึกษำฯ) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1657  ลงวันท่ี                         
16   กรกฎาคม  2556  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1752  ลงวันท่ี                          
6   สิงหาคม  2556  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1134  ลงวันท่ี                             
9   มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             
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       2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี  534000) ตั้งไว้รวม     0.00    บาท    
 

3.  งบลงทุน  (รหัสบัญชี 540000)   ตั้งไว้รวม    129,000.-    บาท  
3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี  541000)  ตั้งไว้ รวม   129,000.-บาท 

         3.1.1  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน (รหัสบัญชี  410100)   จ านวน  4,400.-บาท 
   3.1.1.1  โต๊ะท างาน    ตั้งไว้      2,500.-  บาท 

               เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะท างาน   แผํนหน๎าโต๏ะผลิตจากไม๎  เคลือบผิว  
ด๎วยเมลามนี  ขนาดไมํน๎อยกวํา 150 (W) X  60(D) X 75(H) Cm  จ านวน  1  ตัว             
ราคา  2,500.-บาท (ราคาตามท้องตลาด) (ส่วนกำรศึกษำฯ)  

                               ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.1    ข้อ 10   หน้า  114   

    3.1.1.2  โต๊ะต่อโค้ง    ตั้งไว้      1,900.-  บาท 
               เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะตํอโค๎ง  แผํนหน๎าโต๏ะผลิตจากไม๎  เคลือบผิว  
           ดว๎ยเมลามีน  ขนาดไมํน๎อยกวํา 60(W) X  60(D) X 75(H) Cm  จ านวน  1  ตัว      
           ราคา  1,900.-บาท (ราคาตามท้องตลาด) (ส่วนกำรศึกษำฯ)  

                              ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.1    ข้อ 10   หน้า  114   

  3.1.2 ประเภท ค่าครุภัณฑ์การศึกษา(รหัสบัญชี  410200)  ตั้งไว้  90,000.-บาท     
        3.1.2.1  เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง          ตั้งไว้      90,000.-  บาท 

            เพ่ือจัดซื้อเครื่องเลํนสนามกลางแจ๎งส าหรับเป็นสื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
       และสํงเสริมพัฒนาการทั้งทางรํางกายและทางสมองให๎กับเด็กปฐมวัยของศูนยพั์ฒนา  
        เด็กเลก็ในสังกัดอบต.หญ๎าปล๎องทั้ง  3  ศูนย ์ รายละเอียด  ดังนี้ 

           คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้ 



1. เครื่องเล่นปีนป่ายบ้านมีกระดานลื่นพร้อมอุโมงค์   จ านวน  1 ชุด   
          เป็นเงินจ านวน  48,000.-บาท(ราคาตามท้องตลาด) 

- ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา  175 ซม. X ยาวไมํน๎อยกวํา 300  ซม.  X  
สูงไมํน๎อยกวํา  170 ซม.  

- ผลิตจากพลาสติกแข็งแรงไมํเป็นอันตรายตํอเด็ก  
2. อุโมงค์รูปตัวหนอน   จ านวน  2 ชุด  ชุดละ  21,000.- บาท     

          เป็นเงินจ านวน  42,000.-บาท(ราคาตามท้องตลาด) 
- ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา 94 ซม.  X ยาวไมํน๎อยกวํา 170  ซม. X  
สูงไมํน๎อยกวํา  110 ซม. 
- ผลิตจากพลาสติกแข็งแรงไมํเป็นอันตรายตํอเด็ก  

                                              ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.1    ข้อ 4   หน้า  64   

 (ส่วนกำรศึกษำฯ)  
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  3.1.3 ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(รหัสบัญชี  410600)  ตั้งไว้  27,000.-บาท     
        3.1.3.1  เครื่องเสียงเคลื่อนที่     ตั้งไว้      27,000.-  บาท 

เครื่องเสียงเคลื่อนที ่ จ านวน   3   เครื่อง  ราคาเครื่องละ   9,000.- บาท                              
(ราคาตามท้องตลาด) ให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.หญ๎าปลอ๎ง_(ส่วนกำรศึกษำฯ)  

         คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้ 
- ตู๎ล าโพงเอนกประสงค์พร๎อมแอมป์ 

      - ตู๎ล าโพงขนาด  15  นิ้ว   
      - มีก าลังขยายไมํน๎อยกวํา  450  วัตต์ 
      - มีไมล์ลอยแบบไร๎สาย  2  ตัว 

- มีล๎อลากพร๎อมมือจับสะดวกในการเคลื่อนย๎าย 
      - มีแบตเตอรี่ชาร์จในตัว   
      - มีชํองตํอ USB ,SD ,CARD  และเลํนเพลง mp3 ได ๎

                              ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.1    ข้อ 10   หน้า  115   

                  3.1.4 ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(รหัสบัญชี  411600)  ตั้งไว้   7,600.- บาท     
    3.1.4.1  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  ตั้งไว ้   7,600.- บาท 

เครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก  (Inkjet) จ านวน  1  เครื่อง                            
ราคาเครื่องละ  7,600.-บาท (ตั้งงบประมาณตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

                                                            การสื่อสารก าหนด  ณ  วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558)   (ส่วนกำรศึกษำฯ) 

         คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX                   

ภายในเครื่องเดียวกัน 
     - ใช๎เทคโนโลยีแบบพํนหมึก (inkjet) 
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 4,800x1,200 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีไมํน๎อยกวํา 15 หน๎าตํอนาที 

- มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าไมํน๎อยกวํา 33 หน๎าตํอนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได๎ 



- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํน๎อยกวํา 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถํายส าเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวด า 

     - สามารถท าส าเนาได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 90 ส าเนา 
- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา 

จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสํกระดาษได๎                 

ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน 
                             ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.1    ข้อ 10   หน้า  115   
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4.  งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี   550000)  ตั้งไว้ รวม    0.00    บาท 

5.  งบเงินอุดหนุน   (รหัสบัญชี  560000)  ตั้งไว้รวม   120,000.-  บาท     แยกเป็น    
        5.1  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี  561000)  ตั้งไว้รวม  120,000.- บาท  แยกเป็น       

      5.1.1  ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ(รหัสบัญชี  610200)   ตั้งไว้   120,000.-บาท 
          5.1.1.1  อุดหนุนโรงเรียน  4  โรงเรียนในพื้นที่ต าบลหญ้าปล้อง   ตั้งไว้   120,000.-  บาท  ดังนี้ 
          (1.)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง    จ านวน   30,000.-บาท 

-  โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน หมูํที่ 3,5 ต าบลหญ๎าปล๎อง  เพื่อศึกษา  
สถานท่ีส าคัญและแหลํงทํองเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

                                                 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.1    ข้อ 19   หน้า  67   

                  (2.)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแย้     จ านวน   30,000.-  บาท 
                        -  โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน หมูํที่ 4,6,7 เพื่อศึกษาแหลํงเรียนรู ๎

                                                 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.1    ข้อ 17   หน้า  67   

                                                  (3.)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง    จ านวน   30,000.-  บาท 
                         -  โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน หมูํที่ 1,2 เพื่อศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที ่   

                                                 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.1    ข้อ 18   หน้า  67   

                         (4.)  อุดหนุนโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า    จ านวน   30,000.-  บาท 
                           -  โครงการสํงเสริมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน   

                                        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  6   แนวทางที่ 6.3    ข้อ  8   หน้า  123   
 

(1) –  (4)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 74  ลงวันท่ี 8  มกราคม  2553  และ 
       กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง      

 
(ส่วนกำรศึกษำฯ) 

*************************************** 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

************************** 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    22,000,000.-บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
 

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)     ตั้งไว้รวม          0.00   บาท  
2. งบด าเนินการ(รหัสบัญชี 530000)   ตั้งไว้รวม   1,739,637.- บาท   แยกเป็น 
        2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี  531000) ตั้งไว้รวม   0.00     บาท   
        2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี  532000)    ตั้งไว้รวม   863,200.- บาท  แยกเป็น     
   2.2.1 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
            หมวดอื่นๆ(รหัสบัญชี  320300) ตั้งไว้รวม   863,200.-บาท  แยกเป็น  
          2.2.1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้  593,200.-บาท    

(1.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหารกลางวัน  ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3  ศูนย์                        
ตั้งไว้   543,200.-  บาท   ดังนี้  (ส่วนกำรศึกษำฯ) 

    1.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเอก (32 คน X 20.-บาท X 280 วัน)           =   179,200.- บาท 
                 2.)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนนหลํอ-โนนแย๎(30 คน X 20.-บาท X 280 วัน)       =    168,000.-   บาท 
    3.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหญ๎าปล๎อง  (35 คน X 20.-บาท X 280 วัน)  =  196,000.- บาท 
                                     รวม       543,200.- บาท    
                             ( เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  ท้ังนี้  จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0893.3 / ว 3149   ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558  และ กฎหมาย
ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

                  (2.)  อบต.ตั้งสมทบค่าอาหารกลางวัน   ตั้งไว้   50,000.-  บาท   
          อบต.ตั้งสมทบเพ่ือเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับคําอาหารกลางวัน  กรณีราคากลาง   
ที่ก าหนดมีราคาสูงกวําอัตราที่กรมฯจัดสรรมาให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถพิจารณา
น าเงินรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไปสมทบได๎(ส่วนกำรศึกษำฯ) 

                                          ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.3    ข้อ  3   หน้า  70   
   2.2.1.2  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     ตั้งไว้   170,000.-  บาท     

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับโครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ เพ่ือตระหนักถึง
ความส าคัญของ เด็ก ,นักเรียน  และเยาวชน  และเด็ก ,นักเรียน   และเยาวชน                 
ได๎ท ากิจกรรมตําง รๆํวมกัน(ส่วนกำรศึกษำฯ) 

                                        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.1    ข้อ  8   หน้า  65 
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    2.2.1.3  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา   ตั้งไว้   40,000.-  บาท   
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอก สถานศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.หญ๎าปล๎อง  ทั้ง  3  ศูนย์   
     เพ่ือให๎เด็กได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎นอกสถานศึกษา(ส่วนกำรศึกษำฯ) 

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210) 
 
 
 

2.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(รหัสบัญชี 00212)  รวม  3,015,637.- บาท 
 



                                        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.1    ข้อ  7   หน้า  65 

    2.2.1.4  โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย   ตั้งไว้   30,000.-  บาท   
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการแขํงขันกีฬาสีเด็กปฐมวัย                           

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.หญ๎าปล๎อง  ทั้ง  3  ศูนย ์เป็นการสํงเสริม           
ให๎เด็กมีสุขภาพรํางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รักการเลํนกีฬาและออกก าลังกาย                       
กล๎าแสดงออก สามารถเลํนและท ากิจกรรมรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ (ส่วนกำรศึกษำฯ) 

                                        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.3    ข้อ  5   หน้า 70 

    2.2.1.5  โครงการอบรมซ้อมแผนความปลอดภัยเด็กปฐมวัย   ตั้งไว้   30,000.-  บาท   
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการซ๎อมแผนความปลอดภัยเด็กปฐมวัยของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.หญ๎าปล๎อง  ทั้ง  3  ศูนย ์ ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการ
ป้องกันและดูแลตนเองให๎ปลอดภัยจากภัยพิบัติตํางๆ   (ส่วนกำรศึกษำฯ)    

                                        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.1    ข้อ  6   หน้า  65 
 

         2.3  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี  533000)   ตั้งไว้รวม  876,437.- บาท   แยกเป็น  
  2.3.1 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(รหัสบัญชี  330300)  ตั้งไว้  15,000.-บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติ                      
มีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ                  
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.หญ๎าปล๎อง  ทั้ง  3  ศูนย ์ เชํน  คําจัดซื้อไม๎กวาด   แปรง                 
กระจกเงา  กระติกน้ าร๎อน  กระติกน้ าแข็ง  ผ๎าปูโต๏ะ  แก๎วน้ า  จานรอง  ถ๎วยชาม  ช๎อนส๎อม                      
ถาดใสํอาหาร  หม๎อใสํอาหาร ฯลฯ  (ส่วนกำรศึกษำฯ) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1657  ลงวันท่ี                         
16   กรกฎาคม  2556  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1752  ลงวันท่ี                         
6   สิงหาคม  2556  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1134  ลงวันท่ี                                
9   มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

                    2.3.2  ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม)(รหัสบัญชี 330400) ตั้งไว้   861,437.-บาท  แยกเป็น   
                                  2.3.2.1   ค่าอาหารเสริม (นม) - โรงเรียน    ตั้งไว้   611,267.80  บาท (ส่วนกำรศึกษำฯ) 

               เพ่ือจํายเป็นคําอาหารเสริม (นม)  ให๎แกํ  เด็กเล็ก  ,เด็กอนุบาล  และ ประถมศึกษา 
ปีที่  1-   6  ส าหรับโรงเรียน  3   โรงเรียน  ซึ่งสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   ดังนี้  
1.)  โรงเรียนบ๎านเอกสร๎างเรือง (68 คน X 7.37 บาท X 260 วัน)    =    130,301.60 บาท 

                 2.)  โรงเรียนบ๎านโนนแย๎ (130 คน X 7.37 บาท X 260 วัน)          =    249,106.-    บาท 
    3.)  โรงเรียนบ๎านหญ๎าปล๎อง (121 คน X7.37 บาท X 260 วัน)       =    231,860.20  บาท 
         รวม                     611,267.80  บาท     
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     2.3.2.2 ค่าอาหารเสริม(นม)-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  200,169.20 บาท  (ส่วนการศึกษาฯ)   
                                เพ่ือเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับคําอาหารเสริม(นม)  ให๎แกํ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3  ศูนย์  คือ   
         1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเอก (32 คน X7.37บาท X 280 วัน)           =  66,035.20  บาท 
                     2.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโนนหลํอ-โนนแย๎(30 คน X 7.37บาท X 280 วัน) =   61,908.-      บาท 
         3.)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหญ๎าปล๎อง  (35 คน X 7.37บาท X 280 วัน)=  72,226.-    บาท 
                       รวม           200,169.20 บาท 

                       ( เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  ท้ังนี้  จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0893.3 / ว 3149   ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558  และ กฎหมาย
ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             



    2.3.2.3  อบต.ตั้งสมทบค่าอาหารเสริม (นม)    ตั้งไว้   50,000.-  บาท  
          อบต.ตั้งสมทบเพ่ือเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับคําอาหารเสริม(นม) กรณีราคากลางทีก่ าหนด  
มีราคาสูงกวําอัตราที่กรมฯจัดสรรมาให๎  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถ
พิจารณาน าเงินรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไปสมทบได๎(ส่วนกำรศึกษำฯ) 

                                        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.3    ข้อ  2   หน้า  70   
 

         2.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค(รหัสบัญชี  534000)   ตั้งไว้รวม    0.00  บาท      

3.  งบลงทุน  (รหัสบัญชี 540000)          ตั้งไวร้วม    0.00    บาท  

4.  งบรายจ่ายอื่น  (รหัสบัญชี  550000)  ตั้งไว้รวม    0.00    บาท    

5.  งบเงินอุดหนุน   (รหัสบัญชี  560000)  ตั้งไว้รวม   1,276,000.-  บาท     แยกเป็น    
        5.1  หมวดเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  561000)   ตั้งไว้รวม  1,276,000.- บาท   แยกเป็น                                        
               5.1.1 ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ(รหัสบัญชี  610200)   ตั้งไว้  1,276,000.-บาท 
        5.1.1.1  อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน       ตั้งไว้   1,276,000.-  บาท   
            เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็นคําอาหารกลางวัน  ให๎แกํ  เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล 

และประถมศึกษาปีที่ 1- 6  ส าหรับโรงเรียน 3 โรงเรียน  ซึ่งสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)  ดังนี้  

           1.)  โรงเรียนบ๎านเอกสร๎างเรือง (68 คน X 20.-บาท X 200 วัน)   =    272,000.-  บาท 
                        2.)  โรงเรียนบ๎านโนนแย๎  (130 คน X 20.-บาท X 200 วัน)        =    520,000.-  บาท 
           3.)  โรงเรียนบ๎านหญ๎าปล๎อง  (121 คน X 20.-บาท X 200 วัน)    =    484,000.-  บาท 
                รวม                  1,276,000.-  บาท 

                   ( เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  ท้ังนี้  จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0893.3 / ว 3149   ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2558  และ กฎหมาย

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             
                            ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.2    ข้อ  1   หน้า  69   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ 

************************** 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    22,000,000.-บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
 

 

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)   ตั้งไว้รวม     0.00   บาท 

แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220) 
 
 
 

3. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(รหัสบัญชี 00223)  รวม  185,000.- บาท 
 



2. งบด าเนินการ (รหัสบัญชี  530000)   ตั้งไว้รวม   35,000.- บาท    แยกเป็น 
       2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี  531000)  ตั้งไว้รวม   0.00  บาท   
 2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี  532000)  ตั้งไว้รวม   35,000.- บาท   แยกเป็น  
  2.2.1 ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
               (รหัสบัญชี  320300)   ตั้งไว้    35,000.-  บาท  
   2.2.1.1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     ตั้งไว้    35,000.-บาท   

เพ่ือเป็นคําใช๎จํายส าหรับการด าเนินโครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ๎า                       
ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า  ในพ้ืนที่ต าบลหญ๎าปล๎อง  และเสริมสร๎าง                
ความเข๎าใจให๎ประชาชนเห็นถึงความส าคัญและอันตรายจากโรคพิษ สุนัขบ๎า  

     (ส ำนักงำนปลัด) 
                                                                  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 1   แนวทางที่ 1.4    ข้อ 3   หน้า  54 

 

 2.3  หมวดค่าวัสดุ(รหัสบัญชี  533000)           ตั้งไว้รวม     0.00    บาท     

         2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค(รหัสบัญชี  534000)   ตั้งไวร้วม     0.00    บาท    
 

3.  งบลงทุน(รหัสบัญชี  540000)    ตั้งไว้รวม    0.00  บาท    

4.  งบรายจ่ายอื่น(รหัสบัญชี  550000)   ตั้งไว้ รวม    0.00  บาท 

 

 
66 

 

5.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)    ตั้งไว้รวม   150,000.-  บาท   แยกเป็น 
     5.1  หมวดเงินอุดหนุน(รหัสบัญชี  561000)   ตั้งไว้รวม    150,000.-บาท   แยกเป็น  
            5.1.1 ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ(รหัสบัญชี 610200)    ตั้งไว้     30,000.-บาท 
    5.1.1.1  อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างเรือง   ตั้งไว้     30,000.- บาท 
           -  โครงการรณรงค์ด๎านสิ่งแวดล๎อมและควบคุมไข๎เลือดออก   จ านวน  30,000.-บาท 

                   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 74  ลงวันท่ี  8  มกราคม 2553   
      และ กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

                                               ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 1   แนวทางที่ 1.1    ข้อ  3  หน้า  48 

 (ส ำนักงำนปลัด)  

   5.1.2  ประเภท  เงินอุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี 610300)     ตั้งไว้    120,000.- บาท 
                         5.1.2.1  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตอบต.หญ้าปล้อง ตั้งไว้  120,000.-บาท   

 เพ่ือเป็นคําใช๎จํายส าหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.หญ๎าปล๎อง  โดย
จัดสรรเป็นคําด าเนินงานของอสม. หมูํบ๎านละ  15,000.- บาท จ านวน  8  หมูํบ๎าน เพ่ือให๎อสม.ด าเนินการ  

                             ใน 3  กลุํมกิจกรรม ได๎แกํ   
1)  การพัฒนาศักยภาพด๎านสาธารณสุข 

     2)  การแก๎ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องตํางๆ 
               3)  การจัดบริการสุขภาพเบื้องต๎นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) 
   แยกเป็น  : 



      (1)  อุดหนุนส าหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ๎านหญ๎าปล๎อง หมูํที่ 1          จ านวน   15,000.- บาท 
   (2)  อุดหนุนส าหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ๎านหญ๎าปล๎องเหนือ หมูํที่ 2    จ านวน   15,000.- บาท 
   (3)  อุดหนุนส าหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ๎านสร๎างเรือง หมูํที่ 3            จ านวน   15,000.- บาท 
   (4)  อุดหนุนส าหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ๎านวังไฮ หมูํที่ 4                    จ านวน   15,000.- บาท 
   (5)  อุดหนุนส าหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ๎านอก หมูํที่ 5                 จ านวน   15,000.- บาท 
   (6)  อุดหนุนส าหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ๎านโนนหลํอ หมูํท่ี 6       จ านวน   15,000.- บาท 
   (7)  อุดหนุนส าหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ๎านโนนแย๎ หมูํที่ 7        จ านวน   15,000.-บาท 
   (8)  อุดหนุนส าหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน บ๎านโนนส านัก หมูํท่ี 8   จ านวน   15,000.-บาท 

   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 74  ลงวันท่ี  8  มกราคม  2553, 
        หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด  ที่  มท 0891.3 /ว 73  ลงวันท่ี  14  มกราคม 2557,       
        หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0891.3/ว 1501 ลงวันท่ี  15 กรกฎาคม 2558  
        และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

                                                         ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 1   แนวทางที่  1.1    ข้อ  1  หน้า  47 

 (ส ำนักงำนปลัด)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
************************** 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    22,000,000.- บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
 

 
 

1.  งบบุคลากร  (รหัสบัญชี  520000)     ตั้งไว้รวม    779,100.-บาท        
      1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญชี  522000) ตั้งไว้รวม  779,100.- บาท  แยกเป็น:   
            1.1.1 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี  220100)  ตั้งไว้  577,680.- บาท                                                                            
                                          เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี(รวมข้ันเงินเดือน)  ให๎แกํ พนักงานสํวนต าบล   
                               จ านวน  2  อัตรา  ตั้งจําย  12  เดือน  คือ  ต าแหนํง นักบริหารงานชําง  ,นายชํางโยธา(กองช่ำง) 

       1.1.2  ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  (รหัสบัญชี  220300)   ตั้งไว้   42,000.- บาท                                                            
                            เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของผู๎อ านวยการกองชําง(นักบริหารงานชําง)  
                          ตั้งจํายไว๎  12  เดือน(กองช่ำง) 
       1.1.3  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง(รหัสบัญชี  220 700)   ตั้งไว้  149,880.-บาท   
                                   เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี(รวมข้ันเงินเดือน) ให๎แกํ                 

พนักงานจ๎างตามภารกิจ  คือ  ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ(กองช่ำง) 
      1.1.4   ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(รหัสบัญชี 220800)  ตั้งไว้   9,540.-บาท      
         เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  รวมทั้งเงินที่จํายเพิ่มตํางๆ  ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด                
         ให๎แกํ  พนักงานจ๎างตามภารกิจ  คือ  ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ  (กองช่ำง) 

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี  00240) 
 
 
 

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00241)  รวม  2,545,996.- บาท 
 



2. งบด าเนินการ  (รหัสบัญชี  530000)   ตั้งไว้รวม   1,724,396.- บาท   แยกเป็น   
     2.1 หมวดค่าตอบแทน(รหัสบัญชี  531000)   ตั้งไว้รวม   175,745.-  บาท   แยกเป็น       
              2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                              
                     (รหัสบัญชี  310100)  ตั้งไว้   90,945.- บาท  
           - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้     90,945.-  บาท 
                        เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
    เงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น  (กองช่ำง) 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน

รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557 และกฎหมาย

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง            
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     2.1.2 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี  310400)   ตั้งไว้     64,800.-  บาท   
         เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน หรือคําเชําซื้อบ๎านหรือคําผํอนช าระเงินกู๎เพ่ือช าระราคาบ๎าน   ให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบลและผู๎ที่มีสิทธิเบิกได๎ตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการก าหนด(กองช่ำง) 

             2.1.3 ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(รหัสบัญชี 310500) ตั้งไว้  20,000.- บาท                                                           
                        เพ่ือจํายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสํวนท๎องถิ่น  และผู๎ที่มีสิทธ ิ                
                เบิกไดต๎ามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ ก าหนด (กองช่ำง) 

   2.2 หมวดค่าใช้สอย(รหัสบัญชี 532000)  ตั้งไว้รวม    608,651.- บาท  แยกเป็น     
 2.2.1  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(รหัสบัญชี  320100)  ตั้งไว้รวม     508,651.-บาท    

                เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  คือ  ต าแหนํง คนงานผลิตน้ าประปา  ,คนงานชํางไฟฟ้า ,คนงานจดมาตรวัด
น้ าประปา  ธุรการ  และจ๎างเหมาอ่ืนๆที่เป็นกิจการในอ านาจหน๎าที่ของอบต.  ตลอดจนคําจ๎างเหมาแรงงาน คนงาน
ทั่วไป  คําจ๎างเหมาแรงงานท าของ คําจ๎างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์โฆษณาเผยแพรํ  คําจ๎างเหมาจัดท าวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ตํางๆ  คําจ๎างเหมาแรงงานที่ได๎มาซึ่งบริการ  หรือคําจ๎างเหมาบริการอื่นๆ ที่จ าเป็น  คําถํายเอกสาร  คําเย็บหนังสือ
หรือเข๎าปกหนังสือ  คําซักฟอก  คําก าจัดสิ่งปฏิกูล  คําระวางบรรทุก  คําเชําทรัพย์สิน(ยกเว๎น คําเชําบ๎าน)  คําโฆษณาและ
เผยแพรํ(รายจํายเกี่ยวกับการจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ตํางๆ)  
คําเบี้ยประกัน คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  คําธรรมเนียมตํางๆฯลฯ(กองช่ำง) 

     2.2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
(รหัสบัญชี  320300)  ตั้งไว้รวม  70,000.- บาท     

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ 
     เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการใน – นอกราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการ

ตํางประเทศชั่วคราว เชํน คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คําพาหนะ  คําเชําที่พัก คําลงทะเบียนตํางๆ  คําใช๎จํายอื่น  ๆในการ
เดินทางไปราชการ และคําใช๎จํายในการฝึกอบรมสัมมนาตํางๆของพนักงานสํวนต าบล  เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  
และผู๎ที่มีสิทธิเบิกตามทีก่ฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการก าหนด (กองช่ำง)  

    2.2.3  ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี  320400)  ตั้งไว้   30,000.-บาท 
                                   เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ(กองช่ำง) 

                     ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี  16  กรกฎาคม  2556  ,หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี  6  สิงหาคม  2556  และกฎหมายระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

    2.3  หมวดค่าวัสดุ  (รหัสบัญชี  533000)   ตั้งไว้รวม   700,000.- บาท    แยกเป็น   
            2.3.1  ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน (รหัสบัญชี  330100)     ตั้งไว้   30,000.-  บาท  



            เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน   
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ  เชํน กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม๎บรรทัด  ยางลบ  
กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  น้ ายาลบกระดาษไข  กาว  ซอง  ธงชาติ  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงานฯลฯ(กองช่ำง) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี  16  กรกฎาคม  2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี  6  สิงหาคม 2556  ,หนังสือกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 /ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน 2558   และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     

 
69 

        2.3.2  ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(รหัสบัญชี  330200)   ตั้งไว้    250,000.- บาท    
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  

สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ เชํน  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิ้นสํวนวิทยุ  ลูกถ๎วยสายอากาศ  รีซีสเตอร์   
มูฟวิ่งคอยส์  คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์   จานรับสัญญาดาวเทียม  โคมไฟฟ้าพร๎อมขาตั้งหรือก๎าน  หมอแปลงไฟฟ้า (Step-Up-
Step-Down)ล าโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  ผังแสดงวงจรตํางๆ แผงบังคับทางไฟ  ไฟฉายสปอตไลท์  หัวแร๎งไฟฟ้า  
เครื่องวัดความต๎านทานไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  
เครื่องประจุไฟฟ้า  เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  เครื่องสัญญาณเตือนภัย  เครื่องจับสัญญาณดาวเทียมฯลฯ (กองช่ำง) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 16   กรกฎาคม  2556  , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี 6  สิงหาคม  2556 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 /ว 1134  ลงวันท่ี  9   มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

    2.3.3  ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง(รหัสบัญชี  330600)   ตั้งไว้    350,000.- บาท    
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  

สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ  เชํน  ไม๎ตํางๆ  น้ ามันทาไม๎   ทินเนอร์   สี  แปรงทาสี                
ปูนซิเมนต์  ปูนขาว ทราย  อิฐหรือซิเมนต์บล๏อก  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู  ค๎อน  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  สิว่  ขวาน  
สวําน  เลื่อย  กบไสไม ๎ เหล็กเส๎น  เครื่องวัดขนาดเล็ก   เชํน   ตลับเมตร   ลูกดิ่ง  ทํอน้ าบาดาล  ทํอน้ าและ
อุปกรณ์ประปา  ทํอตํางๆ  โถส๎วม   อํางล๎างมือ  ราวพาดผ๎าฯลฯ (กองชำ่ง) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 16   กรกฎาคม  2556  , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี 6  สิงหาคม  2556 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 /ว 1134  ลงวันท่ี  9   มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

       2.3.4  ประเภท  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(รหัสบัญชี  330900) ตั้งไว้  50,000.- บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  

สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ  เชํน  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  น้ ายาตําง ๆ 
เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอดแก๎ว เวชภัณฑ์  ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวมก ามะถัน  กรด  ดําง)  
ลวดเชื่อมเงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุกตํางๆ  สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ส าลีและ
ผ๎าพันแผล  หลอดเอกเรย์  ชุดเครื่องมือผําตัด  ที่วางกรวยแก๎ว  กระบอกตวง  เบ๎าหลอม  หูฟัง(Stethoscope) เปลหาม
คนไข๎  คีมถอนฟัน  เครื่องวัดน้ าฝน  ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯลฯ(กองช่ำง) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 16   กรกฎาคม  2556  , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1752  ลงวันท่ี 6  สิงหาคม  2556 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2 /ว 1134  ลงวันท่ี  9   มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

  2.3.5 ประเภท  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(รหัสบัญชี  331100) ตั้งไว้  10,000.- บาท    
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  

สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ  เชํน  กระดาษเขียนโปรเตอร์  พํูกันและสี  ฟิล์ม  
เมมโมรี่การ์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผํนซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได๎จากการล๎าง 



อัด ขยาย   ภาพถํายดาวเทียม  ขาตั้งกล๎อง  ขาตั้งเขียนภาพ   กลํองและระวิงใสํฟิล์มภาพยนตร์  เครื่องกรอ
เทป  เลนส์ซูม  กระเป๋าใสํกล๎องถํายรูปฯลฯ(กองช่ำง) 
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม  2556   ,หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1752  ลงวันท่ี  6  สิงหาคม  2556  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

   2.3.6  ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   (รหัสบัญชี  331400)   ตั้งไว้    10,000.- บาท    
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน  
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ  เชํน  อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล  เทปบันทึกข๎อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผํนกรองแสง  
กระดาษตํอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระ  หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  คัตชีทฟีดเตอร์  เมาส์  
พริ้นเตอร์ สวิตชิ่งบ๏อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ แผํนวงจรอิเล็กทรอนกิส์  เครื่องอํานและบันทึกข๎อมูลแบบตําง  ๆ 
เชํน  แบบดิสเก็ตต์  แบบฮาดดิสต์  แบบซีดีรอม  แบบออพติคอล   เครื่องอํานข๎อมูลแบบซีรีรอม  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอร์ฟแวร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือตํอชดุไมํเกิน  20,000.-บาทฯลฯ(กองช่ำง) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1657  ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม  2556   ,หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1752  ลงวันท่ี  6  สิงหาคม  2556  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที่  มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง       

     2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี  534000)  ตั้งไว้   240,000.- บาท    
            2.4.1  ประเภท   ค่าไฟฟ้า  (รหัสบัญชี  340100)    ตั้งไว้    240,000.- บาท                                                              
                   เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าส าหรับประปาบ๎านหญ๎าปล๎อง หมูํที่ 2 ,ประปาบ๎านสร๎างเรือง  หมูทํี่ 3     
                         และประปาบ๎านโนนหลํอโนนแย๎ หมูํที่ 6,7(กองช่ำง) 
3.  งบลงทุน (รหัสบัญชี  540000)  ตั้งไว้รวม    42,500.-บาท  แยกเป็น    
      3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี  541000)  ตั้งไว้ รวม   42,500.-บาท 
      3.1.1 ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(รหัสบัญชี  411600)  ตั้งไว้  16,000.-บาท     
      3.1.1.1  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network  ราคา 16,000.-บาท 
                                             เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ  จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  16,000.- บาท 
          (ตั้งงบประมาณตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด  ณ  วันท่ี  18  กุมภาพันธ์  2558)(กองช่ำง) 

         คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi 
     - มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที 
     - มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที 
     - มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 128 MB 
     - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎  

- มีชํองเชื่อมตํอ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสํกระดาษได ๎ไมํน๎อยกวาํ 250 แผํน 
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     3.1.2 ประเภท ค่าครุภัณฑ์การเกษตร(รหัสบัญชี  410400)  ตั้งไว้   26,500.-บาท     



      3.1.2.1  เครื่องสูบน้ าบาดาล ซับเมิสซิเบิ้ล  ราคา   26,500.-บาท 
          เครื่องสูบน้ าบาดาล  ซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด  2  แรงม๎า  1  เฟส  ทํอสํง  2  นิ้ว  14  ใบพัด(แสตนเลส)    

และอุปกรณ์  จ านวน  1   เครื่อง  ราคา   26,500.- บาท (รำคำตำมท้องตลำด)(กองช่ำง)  

คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้ 
1. เครื่องสูบน้ าบาดาลชนิดซับเมิสซิเบิ้ล  1  เครื่อง  ประกอบด้วย 

           1.1)  ตัวเครื่องสูบน้ าซับเมิสซิเบิ้ล     จ านวน 1 ตัว  
                   1.2)  มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ า   จ านวน 1 ตัว  
            1.3)  อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ า      จ านวน 1 ชุด  
      2.  เป็นเครื่องสูบน้ าบาดาล  ที่สามารถใช้ติดตั้งลงในบ่อบาดาลขนาด  6  นิ้วได้ 
     3. ตัวเครื่องสูบน้ าแบบซับเมิสซิเบิ้ล จ านวน 1 ตัว ตามข้อ 1.1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
          3.1)  มีตัวเรือน  สูบท าด๎วย Stanless Steel  หรือ  Cast  Iron 
          3.2)  มีเพลาเครื่องสูบน้ าท าด๎วย  Stanless Steel   
          3.3)   เป็นเครื่องสูบน้ าที่สามารถสูบน้ าลึก  55  เมตร ปริมาณน้ า  100  ลิตร/นาที  

  4. มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ า  จ านวน 1 ตัว ตามข้อ 1.2  มีรายละเอียด ดังนี้ 
4.1) เป็นมอเตอร์ที่ใช๎กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ท  ให๎ก าลังไมํน๎อยกวํา        
      2 แรงม๎า(2.2 กิโลวัตต์)ที่มีความเร็วระหวําง 2,700 – 3,000 รอบ/นาที 

        4.2)  เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใช๎ตํอกับเครื่องสูบน้ าด๎วยข๎อตํอท าด๎วย                   
               เหล็กแสตนเลส  โดยประกอบกันมาเป็นชุด 
        4.3)  ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าจะต๎องเป็นชนิด 

-  WATER LUBRICATED CARBON BEARING SYSTEM  , -  HERMETICALL  SEALED STATOR 
      -  BUILT-IN LIGHTING ARRESTORS  ,           -  LIP TYPE SHAFT SEAL 
      -  DOWNWARD THRUST NOT LESS THAN  400  LBS 

   4.4)  เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ตํอกับสายไฟฟ้าชนิดตํอแบบปลั๊กเสียบขันเกลียว      
          ยึดแนํนด๎วยข๎อตํอเกลียว 
   4.5)  มีชุดส าหรับสตาร์ทมอเตอร์ ที่ออกแบบมาจากบริษัทผู๎ผลิตมอเตอร์ 

             5.  อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 ชุด  ตามข้อ 1.3  มีรายละเอียด ดังนี้ 
5.1)  มฝีาครอบปากบํอบาดาลเป็นแผํนเหล็กหนาไมํน๎อยกวํา 12  มิลลิเมตร  ø 20 เซนติเมตร     
        ใช๎ทํอสั้นASTM. หรือ API. ø 3  นิ้ว  ยาว  35  เซนติเมตร ท าเกลียวหัวท๎ายร๎อยตรงกลาง       
        แล๎วเชื่อมโดยรอบท้ังบนและลําง เจาะรู 2 รู ส าหรับร๎อยสายไฟและวัดระดับน้ า  
5.2)  มีสายไฟฟ้าส าหรับตํอไฟฟ้าจากมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดVCT(เส๎นลวดทองแดงฝอยอบ,     
        ฉนวนหุ๎ม PVC)ขนาด 3 x  2.5 ตารางมิลลิเมตร  ความยาวไมํน๎อยกวํา 50  เมตร  

                                        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.1    ข้อ 10   หน้า  114   

       3.2  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี  542000)  ตั้งไว้รวม      0.00    บาท 
4.  งบรายจ่ายอื่น(รหัสบัญชี  550000)    ตั้งไว้รวม    0.00  บาท 
5.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)    ตั้งไว้รวม     0.00  บาท    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

************************** 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   22,000,000.- บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ 



หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
 

 

 
1. งบบุคลากร(รหัสบัญชี  520000)      ตั้งไว้รวม    0.00      บาท        

2. งบด าเนินการ(รหัสบัญชี  530000)   ตั้งไว้รวม     0.00     บาท    

3. งบลงทุน(รหัสบัญชี  540000)        ตั้งไว้รวม    1,746,000.-บาท  แยกเป็น    
 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี  541000)    ตั้งไว้รวม     0.00   บาท 

    3.2  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี  542000)  ตั้งไว้รวม   1,746,000.-บาท 
 3.2.1 ประเภท ค่าถมดิน (รหัสบัญชี  420600)   ตั้งไว้รวม   99,000.- บาท   
              3.2.1.1  โครงการถมดินอบต.หญ้าปล้อง  บ้านเอก  หมู่ที่ 5  จ านวน   99,000.-บาท 

      -  ถมดินพื้นที่  2  งาน(ยาวประมาณ  80.00  เมตร  กว๎างประมาณ  10.00  เมตร)                  
   สูงเฉลี่ย  1.00  เมตร  หรือปริมาณดินถมไมํน๎อยกวํา  1,000.00  ลบ.ม.  

          (ตามประมาณราคากํอสร๎าง  แบบ ปร.5  หน๎า 90 - 91)_(กองช่ำง) 
                     ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 4    แนวทางที่ 4.1   ข้อ 97   หน้า  96   

  3.2.2  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(รหัสบัญชี  421000)   ตั้งไว้รวม   1,509,000.- บาท   แยกเปน็ 
3.2.2.1  โครงการวางท่อระบายน้ าคสล.(พร้อมบ่อพัก คสล.)(ซอยสามัคคี 2)                                     
         บ้านหญ้าปล้อง  หมู่ท่ี 1   จ านวน  62,000.-บาท  

      -  ขนาด     0.40  เมตร  ยาว  33.00  เมตร   
             (ตามประมาณราคากํอสร๎าง แบบ ปร.5  หน๎า 92 - 94) _(กองช่ำง) 

                             ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 4    แนวทางที่ 4.3   ข้อ 4    หน้า  99 
 

   3.2.2.2  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตบล็อค  บ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 2                            
    จ านวน  200,000.-บาท 
     -  กว๎าง   0.30 เมตร  ลึก  0.20  เมตร  ระยะ  180.00  เมตร  และวางทํอ คสล.         
             0.40  เมตร  ระยะ  112.00  เมตร  
           (ตามประมาณราคากํอสร๎าง  แบบ ปร.5  หน๎า  95 – 97) _(กองช่ำง) 

                             ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 4    แนวทางที่ 4.3   ข้อ 13    หน้า  100 
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  3.2.2.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างเรือง(สายหลังวัดบ้านสร้างเรือง)   
                   หมู่ท่ี 3   จ านวน    200,000.-บาท 

-  กว๎าง  5.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว  61.00  เมตร  ขนาดพ้ืนที่ 
ไมํน๎อยกวํา  305.00  ตารางเมตร  

            (ตามประมาณราคากํอสร๎าง  แบบ ปร.5  หน๎า 98 –  100) _(กองช่ำง) 
                             ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 4    แนวทางที่ 4.1   ข้อ 26    หน้า  82 

 

  3.2.2.4  โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านวังไฮ  หมู่ที่  4(ข้างวัดวังไฮ)  จ านวน   168,000.-บาท 
    -  กว๎างเฉลี่ย  5.00  เมตร  สูงเฉลี่ย 0.50  เมตร  ระยะทาง   250.00  เมตร  
            (ตามประมาณราคากํอสร๎าง  แบบ ปร.5  หน๎า 101 -102) _(กองช่ำง) 

                             ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 4    แนวทางที่ 4.1   ข้อ 41    หน้า  85 
3.2.2.5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเอก หมู่ที่ 5(ซอยหลังโรงเรียนเอกสร้างเรือง)                          

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี  00240) 
 
 
 

1.งานไฟฟ้าถนน (รหัสบัญชี 00242)  รวม  1,746,000.- บาท 
 



       จ านวน  200,000.-บาท 
-  กว๎าง  3.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว  107.00  เมตร  ขนาดพ้ืนที่ 
ไมํน๎อยกวํา  321.00  ตารางเมตร  

                 (ตามประมาณราคากํอสร๎าง  แบบ ปร.5  หน๎า 103 - 105) _(กองช่ำง) 
                             ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 4    แนวทางที่ 4.1   ข้อ 47    หน้า  87 

3.2.2.6  โครงการขยายลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหล่อ หมู่ที่ 6 (หน้าศาลากลางบ้าน)                          
       จ านวน  148,000.-บาท 

     -  ขยายลานคสล.  ขนาดพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 240.00  ตารางเมตร  
                 (ตามประมาณราคากํอสร๎าง  แบบ ปร.5  หน๎า 106 - 108) _(กองช่ำง) 

                             ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 4    แนวทางที่ 4.1   ข้อ 65    หน้า  90 
   3.2.2.7  โครงการวางท่อระบายน้ าคสล.(พร้อมบ่อพัก คสล.) บ้านโนนแย้  หมู่ที่ 7                             
            จ านวน    200,000.-บาท 

 -  วางทํอระบายน้ าคสล.(พร๎อมบํอพัก คสล.)  3 ชํวง  ขนาดทํอ     0.60  เมตร                       
ยาว  55.00  เมตร  และขนาดทํอ      0.40  เมตร  ยาว  52.00  เมตร   

               (ตามประมาณราคากํอสร๎าง  แบบ ปร.5  หน๎า 109 - 111) _(กองช่ำง) 
                             ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 4    แนวทางที่ 4.3   ข้อ 33    หน้า  104 

   3.2.2.8  โครงการวางท่อระบายน้ าคสล.(ซอยเบญจมาศ) บ้านโนนส านัก  หมู่ที่ 8                             
           จ านวน    200,000.-บาท 
     -  วางทํอระบายน้ าคสล.(ซอยเบญจมาศ)  ขนาด      0.60  เมตร  ยาว  80.00  เมตร   
              (ตามประมาณราคากํอสร๎าง  แบบ ปร.5  หน๎า  112 – 114) _(กองช่ำง) 

                             ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 4    แนวทางที่ 4.3   ข้อ 35    หน้า  104 
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3.2.2.9  โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังไฮ (ไปบ้านโนนหล่อ) หมู่ที่ 4                           
       จ านวน    32,000.-บาท 

-  กว๎างข๎างละ  1.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  25.00  เมตร  ขนาดพ้ืนที่ 
ไมํน๎อยกวํา  50.00  ตารางเมตร  

             (ตามประมาณราคากํอสร๎าง  แบบ ปร.5  หน๎า  115 - 117) _(กองช่ำง) 
                             ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 4    แนวทางที่ 4.1   ข้อ 45    หน้า  86 

 

 3.2.2.10  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง                            
       จ านวน  99,000.-บาท 

-  กว๎าง  3.00 เมตร  หนา 0.10  เมตร  ยาว  53.00  เมตร  ขนาดพ้ืนที่ 
ไมํน๎อยกวํา  159.00  ตารางเมตร  

     (ตามประมาณราคากํอสร๎าง  แบบ ปร.5  หน๎า 118 - 120) _(กองช่ำง) 
                             ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3    แนวทางที่ 3.3   ข้อ 10    หน้า  71 

 
3.2.3 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี  421100 )                                
         ตั้งไว้รวม    138,000.- บาท   แยกเป็น 

3.2.3.1  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายหลังโรงเรียนบ้านหญ้าปล้องไปบ้านเอก)                           



    บ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 1  จ านวน  138,000.-บาท  
        -  กว๎างเฉลี่ย  4.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  ระยะทาง  350.00 เมตร   
               (ตามประมาณราคากํอสร๎าง  แบบ ปร.5  หน๎า  121 - 122) _(กองช่ำง) 

                                 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่ 4    แนวทางที่ 4.1   ข้อ 7    หน้า  78 
    

4.  งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี  550000)    ตั้งไว้ รวม    0.00   บาท 

5.  งบเงินอุดหนุน  (รหัสบัญชี  560000)  ตั้งไว้รวม      0.00   บาท      
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
***************************************** 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   22,000,000.- บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
 
 

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)    ตั้งไว้รวม           0.00    บาท  
2. งบด าเนินการ (รหัสบัญชี 530000)  ตั้งไว้รวม     510,400.-   บาท    
   2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี  531000)  ตั้งไว้รวม   0.00    บาท         

   2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี  532000)  ตั้งไว้รวม   510,400.- บาท    แยกเป็น    
   2.2.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
        (รหัสบัญชี  320300)   ตั้งไว้รวม    510,400.- บาท    แยกเป็น   
         2.2.1.1  โครงการ อบต.สัญจร     ตั้งไว้      40,000.-   บาท 
                   เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับการด าเนินโครงการ อบต.สัญจรในพื้นที่ต าบลหญ๎าปล๎อง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี 00250) 
 
 
 
 

2.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(รหัสบัญชี 00252) รวม  510,400.- บาท 
 



โดยออกบริการเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน และเพ่ือรับทราบปัญหาความเดือ ดร้อน                   
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหญ๎าปล๎องรํวมกับหนํวยงานตําง ๆ(ส ำนักงำนปลัด) 

                        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.2    ข้อ  1   หน้า 116 

                  2.2.1.2  โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ 
                  ต าบลหญ้าปล้อง  ตั้งไว้  100,000.-  บาท  

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกลุํมสตรีและกลุํมอาชพีในเขตพ้ืนที่       
    ต าบลหญ๎าปล๎อง เพื่อสํงเสริมพัฒนาศักยภาพกลุํมสตรีและกลุํมอาชีพให๎มีความเข๎มแข็ง(ส ำนักงำนปลัด) 

                       ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  2   แนวทางที่ 2.2    ข้อ  7   หน้า  61 

                2.2.1.3  โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้  ตั้งไว้   20,000.- บาท 
    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสงเคราะห์ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ยากไร๎ในเขตพ้ืนที่ต าบลหญ๎าปล๎อง   

                            เพ่ือสงเคราะห์ชํวยเหลือประชาชนที่ยากไร๎และด๎อยโอกาสตามอ านาจหน๎าที่ของอบต.(ส ำนักงำนปลดั) 
                            ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางที่ 1.2    ข้อ 4   หน้า  51 

           2.2.1.4  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาส   ตั้งไว้   30,000.- บาท 
                                                                  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมอาชีพให๎กับประชาชนและผู๎ด๎อยโอกาส   
                              ในเขตพ้ืนทีอ่บต.หญ๎าปล๎อง(ส ำนักงำนปลัด) 

                                ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  2   แนวทางที่ 2.1    ข้อ  6   หน้า  59 
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                2.2.1.5 โครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ  ตั้งไว้  100,000.-บาท      
       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริฯ   
          โดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูํหวั ฯ (ส ำนักงำนปลัด) 

                                    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  2   แนวทางที่  2.1    ข้อ  7   หน้า  59 
      2.2.1.6  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา พัฒนาวัด ชุมชน  ตั้งไว ้  10,000.-บาท 

    เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตอาสา  พัฒนาวัด  ชุมชน 
เพ่ือปลูกฝังสร๎างจิตส านึกท่ีดีและมีจิตสาธารณะตํอชุมชนและสังคม(ส ำนักงำนปลัด) 

                                          ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางที่ 1.4    ข้อ  12   หน้า  56 
                2.2.1.7  โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต าบลหญ้าปล้อง  ตั้งไว ้   31,400.-บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต าบลหญ๎าปล๎อง              
ให๎ประชาชนสามารน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  และ              
สํงเสริมให๎ประชาชนลดรายจําย  เพ่ิมรายได๎  มีการออมในครัวเรือน(ส ำนักงำนปลัด) 

                                        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  2   แนวทางที่  2.1    ข้อ  9   หน้า  59 
                2.2.1.8  โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบต าบลหญ้าปล้อง  ตั้งไว้    89,000.-บาท 

 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบต าบลหญ๎าปล๎อง    
                          สร๎างกระบวนการพัฒนาชุมชนในหมูํบ๎านด๎วยหลัก“การพ่ึงตนเอง”ในการแก๎ไขปัญหาความยากจน 
                                   ของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ส ำนักงำนปลัด) 

                                          ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  2   แนวทางที่ 2.3    ข้อ 10   หน้า  63 
                2.2.1.9  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฐ์  จปฐ. ข้อ 23 เรื่อง รายได้เฉลี่ย                  

น้อยกว่าคนละ  30,000.-บาทต่อปี   ตั้งไว้จ านวน  40,000.-บาท 
 เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ข๎อ23 เรื่องรายได๎เฉลี่ยน๎อยกวํา
คนละ 30,000.-บาท/ปี เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี(ส ำนักงำนปลัด) 

                                ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  2   แนวทางที่ 2.1    ข้อ  8   หน้า  59 
                2.2.1.10 โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างย่ังยืน  ตั้งไว้   20,000.- บาท 



             เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์สร๎างความสุขอยํางยั่งยืน  ให๎แกํ
ประชาชนในต าบลหญ๎าปล๎อง โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่มุํงสร๎างความรัก ความสามัคคี            
ความปรองดอง ความสมานฉันท์  โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวน (ส ำนักงำนปลัด) 

                                      ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางที่ 1.3    ข้อ 6   หน้า  53 
               2.2.1.11  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา ตั้งไว้  30,000.-บาท 

       เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา  ป้องกันกลุํมเสี่ยง  คือ 
เด็กและเยาวชนในโรงเรียน/สถานศึกษา ในพ้ืนที่ต าบลหญ๎าปล๎องไมํให๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด(ส ำนักงำนปลัด) 

                                       ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.5    ข้อ  3   หน้า  76 

2.3  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี  533000)       ตั้งไว้รวม     0.00   บาท      
         2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี  534000)   ตั้งไว้รวม      0.00   บาท      

3.  งบลงทุน  (รหัสบัญชี  540000)        ตั้งไว้รวม     0.00     บาท      
4.  งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี  550000)   ตั้งไว้ รวม     0.00     บาท 
5.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)     ตั้งไว้รวม    0.00      บาท   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

************************** 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    22,000,000.- บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
 

 

 
 
1.   งบบุคลากร (รหัสบัญชี  520000)  รวม      0.00     บาท  
2.   งบด าเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม     180,000.-  บาท    
      2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี  531000)   ตั้งไว้รวม   0.00    บาท         

        2.2 หมวดค่าใช้สอย  (รหัสบัญชี  532000)    ตั้งไว้รวม    180,000.- บาท    แยกเป็น     
   2.2.1 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
          (รหัสบัญชี  320300)  ตั้งไว้รวม   180,000.- บาท  แยกเป็น  
   2.2.1.1   ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ตั้งไว้  180,000.-  บาท   

เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับการแขํงขันกีฬาสานสัมพันธต์๎านยาเสพติด ส าหรับ
นักเรียน  เยาวชน  แล ะประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลหญ๎าปล๎อง   สํงเสริมให๎ออกก าลังกาย  
ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์  รู๎รักสามัคคี  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา   รู๎แพ๎  รู๎ชนะ  รู๎อภัย  
หํางไกลจากยาเสพติด  

                                        ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางที่ 1.3    ข้อ  1   หน้า  52   
(ส่วนกำรศึกษำฯ) 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260) 
 
 
 
 

2.งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญชี  00262)   รวม  180,000.-  บาท 
 



 2.3  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี  533000)       ตั้งไว้รวม     0.00   บาท      

         2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี  534000)   ตั้งไว้รวม      0.00   บาท      

3.  งบลงทุน  (รหัสบัญชี  540000)        ตั้งไว้รวม     0.00     บาท      

4.  งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี  550000)   ตั้งไว้ รวม     0.00     บาท 

5.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)     ตั้งไว้รวม    0.00      บาท   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

************************** 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   22,000,000.-บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
 

 

1.   งบบุคลากร (รหัสบัญชี  520000)   ตั้งไว้รวม         0.00     บาท  
 

2.   งบด าเนินการ (รหัสบัญชี 530000)  ตั้งไว้รวม     20,000     บาท   
      2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี  531000)   ตั้งไว้รวม   0.00    บาท         

     2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)  ตั้งไว้รวม  170,000.- บาท  แยกเป็น     
   2.2.1 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
           (รหัสบัญชี  320300)    ตั้งไว้รวม   170,000.- บาท    แยกเป็น  
                                 2.2.1.1  โครงการวันผู้สูงอายุ    ตั้งไว้    150,000.- บาท 

           เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการวันผู๎สูงอายุ  เป็นการสํงเสริมอนุรักษบ์ ารุงรักษา
ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   วัฒนธรรมอันดีงามให๎คงอยูํคูํกับสังคมไทยตลอดไป  
และไดแ๎สดงความกตัญญูกตเวทีรดน้ าขอพรผู๎สูงอายุ (ส ำนักงำนปลัด) 

                                                    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางที่ 1.2    ข้อ 3   หน้า  51 

                                  2.2.1.2  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน     
                       ตั้งไว้  20,000.- บาท 
                         เพ่ือเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎และถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้ง  
     ศึกษาค๎นคว๎าองค์ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมให๎ยั่งยืน (ส่วนกำรศึกษำฯ) 

                                                    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  3   แนวทางที่ 3.4    ข้อ 11   หน้า  76 
 

 2.3  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี  533000)       ตั้งไว้รวม     0.00   บาท      
         2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี  534000)   ตั้งไว้รวม      0.00   บาท      

3.  งบลงทุน  (รหัสบัญชี  540000)        ตั้งไว้รวม     0.00     บาท      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260) 
 
 
 
 

3.งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัสบัญชี 00263)  รวม  170,000  บาท 
 



4.  งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี  550000)   ตั้งไว้ รวม     0.00     บาท 
5.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)     ตั้งไว้รวม    0.00      บาท   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
************************** 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    22,000,000.-บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
 

 
1.งบบุคลากร (รหัสบัญชี  520000)     ตั้งไว้รวม        0.00     บาท 
2.งบด าเนินการ (รหัสบัญชี  530000)   ตั้งไว้รวม     60,000,-   บาท   
       2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี  531000)  ตั้งไว้รวม   0.00   บาท    
      2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี  532000)    ตั้งไว้รวม    40,000.- บาท    แยกเป็น    
         2.2.1 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
      (รหัสบัญชี  320300)    ตั้งไว้รวม    40,000.- บาท    แยกเป็น   
   2.2.1.1 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้จ านวน   40,000.-บาท 

  เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม๎                    
และได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการปลูกป่าให๎คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตํอไป(ส ำนักงำนปลัด) 

                                      ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  6   แนวทางที่ 6.3    ข้อ  2   หน้า  122 

        2.3  หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี  533000)  ตั้งไว้รวม   20,000.- บาท     
      2.3.1  ประเภท  ค่าวัสดุเกษตร (รหัสบัญชี  331000)  ตั้งไว้   20,000.- บาท                             

         เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน   
      ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯ  เชํน  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 

อาหารสัตว ์ พันธ์พืช  ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า ผ๎าใบ หรือผ๎าพลาสติก  
สปริงเกอร ์ จอบหมุน  จอบพรวน  อุปกรณใ์นการขยายพันธุ์พืช  เชํน  ใบมีด  เชือก (ส ำนักงำนปลัด) 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1657  ลงวันท่ี                         
16   กรกฎาคม  2556  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1752  ลงวันท่ี                  
6   สิงหาคม  2556  ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 / ว 1134  ลงวันท่ี                               
9   มิถุนายน  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             

         2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี  534000)   ตั้งไว้รวม      0.00   บาท      
  3.  งบลงทุน  (รหัสบัญชี  540000)        ตั้งไว้รวม     0.00   บาท      
 4.  งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี  550000)   ตั้งไว้ รวม     0.00   บาท 
 5.  งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)    ตั้งไว้รวม      0.00   บาท   
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แผนงานการเกษตร (รหัสบัญชี 00320) 
 
 
 
 
 

1.  งานส่งเสริมการเกษตร  (รหัสบัญชี  00321)  รวม  60,000  บาท 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

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

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    22,000,000.- บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 
 

งบกลาง (รหัสบัญชี  510000)    ตั้งไว้รวม  657,999.-   บาท   แยกเป็น                                                 
    หมวดงบกลาง (รหัสบัญชี  511000)     ตั้งไวร้วม     518,000.- บาท    แยกเป็น    
     1. ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี  110300)  ตั้งไว้    36,000.- บาท                                     
                          เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบเข๎ากองทุนประกันสังคมในอัตราร๎อยละ 5  ของคําจ๎างพนักงานจ๎าง               
           ตามกฎหมายวําดว๎ยการประกันสังคม(ส ำนักงำนปลัด)  

    ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  ด่วนท่ีสุด  ที่  มท 0809.5 /ว 9  ลงวันท่ี 22  มกราคม  2557 ,หนังสือส านักงาน 
ก.จ. ก.ท. และก.อบต.  ด่วนท่ีสุด  ที่  มท 0809.5 / ว 81  ลงวันท่ี 10  กรกฎาคม  2557  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

2. ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (รหัสบัญชี  110900)  ตั้งไว้  72,000.- บาท               
         เพ่ือจํายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ  ให๎กับ  ผู๎ป่วยเอดส์ในพ้ืนที่ต าบลหญ๎าปล๎อง                    

จ านวน 12  คนๆ ละ 500.-บาท / เดือน  จ านวน  12  เดือน ( เดิม  9  คน  ตั้งเพิ่ม  3  คน)(ส ำนักงำนปลัด)   
                                ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0891.3 /ว 1381  ลงวันท่ี   
   2  กรกฏาคม  2558  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง             
                           ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางที่ 1.2    ข้อ 2   หน้า  51 
      3.  ประเภท  เงินส ารองจ่าย (รหัสบัญชี  111000)    ตั้งไว้    300,000.- บาท                                                             

     เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในกรณีฉุกเฉินมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  หรือบรรเทาความ เดือดร๎อนของประชาชนเป็น
สํวนรวมเทํานั้น  หรือในกิจการที่ไมํสามารถคาดการณ์ได๎ลํวงหน๎า  เชํน  กรณีการเกิดสาธารณภัยตํางๆ ,ภัยแล๎ง ,
วาตภัย ,อัคคีภัย ,อุทกภัย  เพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชนในพื้นท่ี อบต.หญ๎าปล๎อง(ส ำนักงำนปลัด)  

                                                                               ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 0313.4 / ว 667  ลงวันท่ี  12  มีนาคม  2545, หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2 /ว 1672  ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2557  และกฎหมายระเบียบหนังสือ  
สั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง          
               ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางที่ 1.4   ข้อ  5   หน้า  55 
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       4.  ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน(รหัสบัญชี  111100)  ตั้งไว้  110,000.-บาท  แยกเปน็ 
      4.1  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หญ้าปล้อง  ตั้งไว้   110,000.-  บาท   
           เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หญ๎าปล๎อง ไมํน๎อยกวํา 
   ร๎อยละ  40  ของคําบริการสาธารณสุขที่ได๎รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ ว 1672  ลงวันท่ี  27 มิถุนายน  2557,  
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด   ที่ มท  0891.3 /ว 1202 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม  2557 ,                

   แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410) 

 
 
 
 
 

งานงบกลาง (รหัสบัญชี  00411)   รวม    657,999.- บาท 
 



ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องคก์รปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 และกฎหมายระเบียบ
หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง          

  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  1   แนวทางที่ 1.1   ข้อ  2   หน้า  47 
 

 หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ(รหัสบัญชี           )  ตั้งไวร้วม    139,999.-บาท    แยกเป็น    
1. ประเภท  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) 

(รหัสบัญชี 120100) ตั้งไว้   139,999.- บาท     
                           เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.)                                
  โดยหักเงินจากประมาณการรายรับในอัตราร๎อยละหนึ่ง (ไมํรวมรายรับจากพันธบัตร  เงินกู๎   

เงินที่มีผู๎อุทิศให๎  หรือเงินอุดหนุน)  
                                           ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.5/ ว 34  
  ลงวันท่ี  19  กันยายน  2557  ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.5/ ว 1264  ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  2557   
  และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง                                    
                                               ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559 – 2561  ยุทธศาสตร์ที่  5   แนวทางที่ 5.1   ข้อ  7   หน้า  113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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                    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

 
  

 
 

         
 
 
 
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การศาสนา 
วฒันธรรม 

และนนัทนาการ 

แผนงาน 
สรา้งความ 
เข้มแข็ง 
ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รกัษา 

ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 
งานท ั่วไป 

รวม 

 

งบกลาง งบกลาง 

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 110,000 
        

110,000 

 เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 72,000 
        

72,000 

 เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 36,000 
        

36,000 

 เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 139,999 
        

139,999 

 ส ารองจา่ย 300,000 
        

300,000 

 

งบบุคลากร 

เงนิเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) 

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
        

42,120 42,120 

 เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
        

1,540,800 1,540,800 

 เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกอบต. 
        

86,400 86,400 

 เงนิเดือนนายก/รองนายก 
        

514,080 514,080 

 เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 
        

42,120 42,120 

 

เงนิเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 
    

149,880 
 

200,000 
 

161,160 511,040 

 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 
    

9,540 
 

36,000 
  

45,540 

 เงนิเดือนพนกังาน 
    

577,680 
 

804,245 
 

3,623,040 5,004,965 

 เงนิอืน่ๆ 
        

67,200 67,200 

 เงนิประจ าต าแหน่ง 
    

42,000 
 

42,000 
 

151,200 235,200 

 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 
    

20,000 
   

75,000 95,000 

 คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่ปท. 
    

90,945 
 

190,628 
 

523,025 804,598 

 คา่เช่าบา้น 
    

64,800 
 

27,600 
 

88,000 180,400 
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แผนงาน 

 

 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

 

  
 

แผนงาน 
งบกลาง 

 
 
 

แผนงาน
การเกษตร 

 
 
 

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

 
 

แผนงาน
สรา้งความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 
 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 
 

แผนงาน
การศึกษา 

 
 
 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

 
 

แผนงาน
บริหารงาน
ท ั่วไป 

 
 

รวม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบด าเนินงาน 

ค่าใช้สอย 

รายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึง่บรกิาร 
    

508,651 
 

554,000 
 

1,121,000 2,183,651 

 รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 
        

60,000 60,000 

 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ                 
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ           

 1. คา่ใช้จา่ยในการแขง่ขนักีฬาสานสมัพนัธ์ตา้นยาเสพตดิ 
  

180,000 
      

180,000 

 1. คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการและคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมสมัมนาตา่งๆ       

100,000 
 

120,000 220,000 

 1.โครงการวนัผูสู้งอายุ 
  

150,000 
      

150,000 

 1.โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิารสถานศกึษา 
      

593,200 
  

593,200 

 2. โครงการฝึกอบรมพฒันาประสทิธภิาพบุคลากรและ 
ศกึษาดูงาน         

300,000 300,000 

 2.คา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการวฒันธรรมไทย                 
สายใยชุมชน   

20,000 
      

20,000 

 2.คา่ใช้จา่ยในการพฒันาครูผูดู้แลเด็ก และผูดู้แลเด็ก  
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก       

12,000 
  

12,000 

 2.โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาต ิ
      

170,000 
  

170,000 

 3. คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการเลือกต ัง้ 
        

400,000 400,000 

 3.โครงการศกึษาแหลง่เรียนรูน้อกสถานศกึษา 
      

40,000 
  

40,000 

 4. โครงการแขง่ขนักีฬาสีเด็กปฐมวยั 
      

30,000 
  

30,000 
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 แผนงาน 
 

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
 

   
 แผนงาน 

งบกลาง 
แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การศาสนา
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้สอย 

5. โครงการอบรมซ้อมแผนความปลอดภยัเด็กปฐมวยั 
      

30,000 
  

30,000 

 คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการและคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม
สมัมนาตา่งๆ     

70,000 
   

100,000 170,000 

 โครงการ อบต.สญัจร 
   

40,000 
     

40,000 

 โครงการแกไ้ขปญัหาความยากจนครวัเรือนตกเกณฐ์ จปฐ. ขอ้ 23 
เรือ่ง รายไดเ้ฉลีย่น้อยกวา่คนละ 30,000.-บาทตอ่ปี    

40,000 
     

40,000 

 โครงการปรองดองสมานฉนัท์สรา้งความสุขอย่างย ั่งยืน 
   

20,000 
     

20,000 

 โครงการป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ 
     

35,000 
   

35,000 

 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในโรงเรียน/สถานศกึษา 
   

30,000 
     

30,000 

 โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน 
       

40,000 
 

40,000 

 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
       

200,000 
 

200,000 

 โครงการฝึกอบรมพฒันาประสทิธภิาพกลุม่สตรีและกลุม่อาชีพในเขต
พ้ืนที ่
ต าบลหญา้ปลอ้ง 

   
100,000 

     
100,000 

 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กบัประชาชน และผูด้อ้ยโอกาส 
   

30,000 
     

30,000 

 โครงการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร ้
   

20,000 
     

20,000 
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แผนงาน 

 

 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

 

  
 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหาร 
งานท ั่วไป 

รวม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบ

ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้สอย 

โครงการสง่เสรมิการปลูกป่าเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 

40,000 
       

40,000 

 โครงการสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และจติอาสา พฒันาวดั ชุมชน 
   

10,000 
     

10,000 

 โครงการสง่เสรมิหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียงต าบลหญา้ปลอ้ง 
   

31,400 
     

31,400 

 โครงการสง่เสรมิอาชีพแบบเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด ารฯิ 
   

100,000 
     

100,000 

 โครงการหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียงตน้แบบต าบลหญา้ปลอ้ง 
   

89,000 
     

89,000 

 คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 
    

30,000 
 

30,000 
 

130,000 190,000 

 

ค่าวสัด ุ

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 
        

20,000 20,000 

 วสัดุคอมพวิเตอร์ 
    

10,000 
 

10,000 
 

80,000 100,000 

 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 
    

250,000 
    

250,000 

 วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 
        

120,000 120,000 

 วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ 
        

10,000 10,000 

 วสัดุงานบา้นงานครวั 
      

15,000 
 

20,000 35,000 

 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
    

50,000 
    

50,000 

 คา่อาหารเสรมิ (นม) 
      

861,437 
  

861,437 

 วสัดุการเกษตร 
 

20,000 
       

20,000 

 วสัดุกอ่สรา้ง 
    

350,000 
    

350,000 

 วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่
    

10,000 
    

10,000 

 วสัดุส านกังาน 
    

30,000 
 

30,000 
 

130,000 190,000 

 

ค่า
สาธารณูปโ

ภค 

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 
        

75,000 75,000 

 คา่ไฟฟ้า 
    

240,000 
   

300,000 540,000 

 คา่บรกิารไปรษณีย์ 
        

15,000 15,000 

 คา่บรกิารโทรศพัท์ 
        

5,000 5,000 
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 แผนงาน 
 

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
 

   
 แผนงาน 

งบกลาง 
แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การศาสนา
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

 

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
          

 1. ตูเ้ก็บเอกสารแบบรางเลือ่น 
        

45,000 45,000 

 1. โตะ๊ท างาน 
        

4,500 4,500 

 1.โตะ๊ท างาน 
      

2,500 
  

2,500 

 2. ตูเ้อกสารเหล็กบานเลือ่นกระจก 
        

4,500 4,500 

 2. ตูเ้ก็บเอกสารบานกระจก 
        

10,000 10,000 

 2.โตะ๊ตอ่โคง้ 
      

1,900 
  

1,900 

 3. เกา้อ้ีพลาสตกิ 
        

23,000 23,000 

 3. เกา้อ้ีส านกังาน 
        

13,500 13,500 

 4. พดัลมโคจร 
        

19,750 19,750 

 5. เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล ชนิดขาว – ด า 
        

50,000 50,000 

 5. พดัลมไอน ้าแบบเคลือ่นที ่
        

50,000 50,000 

 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
          

 1 เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน 
        

32,000 32,000 

 1. เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 
      

7,600 
  

7,600 

 2. เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 
        

15,200 15,200 

 3. เครือ่งส ารองไฟฟ้า 
        

27,900 27,900 

 เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี แบบ Network 
    

16,000 
    

16,000 
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 แผนงาน 
 

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 
 

   
 แผนงาน 

งบกลาง 
แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
การศาสนา
วฒันธรรม

และ
นนัทนาการ 

แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ท ั่วไป 

รวม 

 

งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์การศกึษา 
          

 1.เครือ่งเลน่สนามกลางแจง้ 
      

90,000 
  

90,000 

 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 
          

 1. เครือ่งเสียงเคลือ่นที่ 
      

27,000 
 

18,000 45,000 

 ครุภณัฑ์การเกษตร 
          

 เครือ่งสูบน ้าบาดาล ซบัเมสิซเิบิล้ 
    

26,500 
    

26,500 

 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
          

 1. เครือ่งมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร์ 
        

33,000 33,000 

 2. กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล 
        

10,000 10,000 

  
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 

          

  
 
 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

1. โครงการวางทอ่ระบายน ้าคสล.(พรอ้มบอ่พกั คสล.)(ซอยสามคัคี 2)  
     บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี ่1     

62,000 
    

62,000 

 10. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กภายในศูนย์พฒันาเด็ก    
       เล็กบา้นหญา้ปลอ้ง     

99,000 
    

99,000 

 2. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตบล็อค บา้นหญา้ปลอ้ง 
     หมูท่ี ่2     

200,000 
    

200,000 

 3. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นสรา้งเรือง 
     (สายหลงัวดับา้นสรา้งเรือง)หมูท่ี ่3     

200,000 
    

200,000 
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แผนงาน 

 

 
 งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

 

 

  
 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหาร 
งานท ั่วไป 

รวม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คา่ที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง 

4. โครงการกอ่สรา้งถนนดนิบา้นวงัไฮ หมูท่ี ่4(ขา้งวดัวงัไฮ) 
    

168,000 
    

168,000 

 5.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นเอก หมูท่ี ่5           
    (ซอยหลงัโรงเรียนเอกสรา้งเรือง)     

200,000 
    

200,000 

 6. โครงการขยายลานคอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นโนนหลอ่ หมูท่ี ่6        
    (หน้าศาลากลางบา้น)     

148,000 
    

148,000 

 7.โครงการวางทอ่ระบายน ้าคสล.(พรอ้มบอ่พกั คสล.) บา้นโนนแย ้ 
    หมูท่ี ่7     

200,000 
    

200,000 

 8. โครงการวางทอ่ระบายน ้าคสล.(ซอยเบญจมาศ) บา้นโนนส านกั  
     หมูท่ี ่8     

200,000 
    

200,000 

        9.โครงการขยายผวิจราจรถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นวงัไฮ                       
           (ไปบา้นโนนหลอ่) หมูท่ี ่4     

32,000 
    

32,000 

 คา่ถมดนิ 
          

         1 โครงการถมดนิอบต.หญา้ปลอ้ง บา้นเอก หมูท่ี ่5 
    

99,000 
    

99,000 

 คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 
          

         1.โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั(สายหลงัโรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้งไป    
            บา้นเอก) บา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี ่1     

138,000 
    

138,000 
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
การศาสนา 
วฒันธรรม 

และนนัทนาการ 

แผนงาน 
สรา้งความ 
เข้มแข็ง 
ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 
การรกัษา 
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหาร 
งานท ั่วไป 

รวม 

 งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจา่ยอืน่ 
        

30,000 30,000 

 

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน 

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
        

30,000 30,000 

 เงนิอุดหนุนเอกชน 
     

120,000 
   

120,000 

 เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 
     

30,000 1,396,000 
 

67,000 1,493,000 

              

   
รวม 657,999 60,000 350,000 510,400 4,291,996 185,000 5,301,110 240,000 10,403,495 22,000,000 

              

 

 

 

 

 


