
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕60 

………………………………………………..………………………. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล                 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง                            
ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๕9 เมื่อวันที่  ๑5  สิงหาคม  ๒๕๕9                        
และนายอ าเภอได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่  14  กันยายน  ๒๕๕9  แล้วนั้น   

     อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ                           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  จึงประกาศใช้                           
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕60   

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 

                                                                    เสน่ห์   นามจันทรา 
                (นายเสน่ห์   นามจันทรา) 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหญา้ปล้อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหญ้าปล้อง  
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ 

              โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศยัอ านาจตามความใน พระราชบญัญตัิ                                    

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

        ของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  และโดยอนุมตัขิองนายอ าเภอเมอืงศรีสะเกษ  

                  ข้อ 1.  ขอ้บญัญตัน้ีิเรียกวา่  ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

                  ข้อ 2.  ขอ้บญัญตัน้ีิ   ใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่ 1  ตุลาคม  2559   เป็นตน้ไป 

                  ข้อ 3.   งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นเงนิจ านวนรวมท ัง้สิน้   30,000,000.- บาท 

                  ข้อ 4.  งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป  จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร  และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป     

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

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารท ั่วไป  

    แผนงานบรหิารท ั่วไป   11,598,138 

    แผนงานการรกัษาความสงบภายใน     40,000 

ด้านบริการชุมชนและสงัคม  

     แผนงานการศกึษา 5,899,443 

     แผนงานสาธารณสขุ    95,000 

     แผนงานสงัคมสงเคราะห์     20,000 

     แผนงานเคหะและชุมชน 3,242,420 

     แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน      274,000 

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ     170,000 

ด้านการเศรษฐกจิ  

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   

     แผนงานการเกษตร    70,000 

     แผนงานพาณิชย์  

ด้านการด าเนินงานอืน่  

     แผนงานงบกลาง     8,590,999 

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 30,000,000 

                 ขอ้ 5.  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ  จา่ยจากรายได ้ เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้   0   บาท  ดงัน้ี 

งบ ยอดรวม 

    รวมรายจ่าย    0 

                 ขอ้ 6.  ใหป้ลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล  ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  ปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิ   

                          งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิขององค์การบรหิารสว่นต าบล  

                 ขอ้ 7.  ใหป้ลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล  ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  มหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไป    

                          ตามบญัญตัน้ีิ 

                                                        ประกาศ  ณ  วนัที ่   15    เดือน  กนัยายน     พ.ศ. 2559 

 

 

                                          (ลงนาม)    เสน่ห์   นามจนัทรา  

              (นายเสน่ห์   นามจนัทรา)  

     ต าแหน่ง  ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล  ปฏบิตัหิน้าที่  

                  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง 

 

 

 

 

 

  อนุมตั ิ
 
 

   (ลงนาม)     นพ    พงศ์ผลาดสิยั 
        (นายนพ    พงศ์ผลาดสิยั) 

   ต าแหน่ง  นายอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง 
อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ   จงัหวดัศรีสะเกษ 

 
 
 

 

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

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  
 

งานบรหิารท ั่วไป 
 

รวม 
 

9,322,928 

 

บาท 

    งบบุคลากร รวม 4,561,380 บาท 

      เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,654,920 บาท 

      เงนิเดือนนายก/รองนายก จ านวน 85,680 บาท 

      

            - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน  ใหก้บั  นายกอบต. 
และรองนายกอบต. รวม  3  คน __(ส านกังานปลดั) 

       *****ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน  

นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.   
สมาชิกสภาอบต.  เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต.   
(ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2557     

      

      
 

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
 

จ านวน 
 

7,020 

 

บาท 

      

            - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง ใหก้บั  นายกอบต. 
และรองนายกอบต. รวม  3  คน __(ส านกังานปลดั) 

       *****ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน  

นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต.  รองประธานสภาอบต.   
สมาชิกสภาอบต.  เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต.   

(ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2557     

      

      
 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 
 

จ านวน 
 

7,020 

 

บาท 

      

            - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ  ใหก้บั นายกอบต. และ 
รองนายกอบต. รวม  3  คน__(ส านกังานปลดั) 

       *****ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน  

นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.   
สมาชิกสภาอบต.  เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต.   

(ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2557     

      

      
 

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ /ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 14,400 บาท 

      

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน ใหก้บั เลขานุการนายกอบต.  
__(ส านกังานปลดั) 
     *****ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน  

นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.   
สมาชิกสภาอบต.  เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต.   
(ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2557     

      

      
 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
 

จ านวน 
 

1,540,800 

 

บาท 

      

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน  ใหก้บั ประธานสภา อบต.  
รองประธานสภาอบต. สมาชกิสภาอบต.หญา้ปลอ้ง และ 
เลขานุการสภาอบต.  ต ัง้จา่ยไว้   12   เดอืน __(ส านกังานปลดั) 
     *****ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน  

นายกอบต. รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.   
สมาชิกสภาอบต.  เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต.  
(ฉบบัที่  2)  พ.ศ. 2557    
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             เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม     2,906,460  บาท 

             เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 2,526,180  บาท 

                            - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
               (รวมข ัน้เงนิเดอืน)ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล  จ านวน  9  อตัรา คอื  
               ต าแหน่งปลดัอบต.(นกับรหิารงานทอ้งถิน่)  หวัหน้าส านกัปลดั 
                (นกับรหิารงานท ั่วไป) นิตกิร  นกัจดัการงานท ั่วไป  นกัพฒันาชุมชน   
               นกัทรพัยากรบคุคล  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน  นกัพฒันาการ    
               ทอ่งเทีย่วและเจา้พนกังานธุรการ  ต ัง้จา่ย  12  เดอืน __(ส านกังานปลดั) 

    

            
             เงนิประจ าต าแหน่ง 

 

จ านวน 
 

126,000  บาท 

                            - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัปลดัอบต. 
                (นกับรหิารงานทอ้งถิน่)  และหวัหน้าส านกัปลดั(นกับรหิาร 
                งานท ั่วไป)  ต ัง้จา่ยไว้  12  เดอืน__(ส านกังานปลดั) 

    

             คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 170,280  บาท 

                            -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
                (รวมข ัน้เงนิเดอืน)ใหแ้ก ่ พนกังานจา้งตามภารกจิ  คอื  ต าแหน่ง   
                ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเกษตร  1  อตัรา  ต ัง้จา่ยไว้  12  เดอืน 
                 __(ส านกังานปลดั) 

    

             
              เงนิอืน่ๆ 

 

จ านวน 
 

84,000  บาท 

                             - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหก้บั ปลดัอบต. 
               (นกับรหิารงานทอ้งถิน่)  ต ัง้จา่ย  12  เดอืน__(ส านกังานปลดั) 

    

 
        งบด าเนินงาน 

 
รวม 

 

2,343,048  บาท 

             คา่ตอบแทน รวม 370,620  บาท 

             คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จ านวน 310,620  บาท 

                      1. คา่ตอบแทนผูป้ฎบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง 
                   สว่นทอ้งถิน่     ต ัง้ไว้    50,000.-  บาท 
                                  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนส าหรบัผูป้ฎบิตัริาชการอนัเป็น 
                        ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่  คา่ตอบแทน  
                        คณะกรรมการตรวจการจา้ง ,คา่ตอบแทนเจา้หน้าทีใ่นการเลือกต ัง้                           
                         ,คา่ตอบแทนคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือผูป้ฏบิตั ิ                
                        งานตา่งๆทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ใหป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ 
                        องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผูท้ีม่สีทิธิเ์บกิไดต้ามทีร่ะเบยีบ   
                        กฎหมายและหนงัสอืส ั่งการก าหนด__(ส านกังานปลดั) 
 

               2. เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ   ต ัง้ไว้    260,620.- บาท 
                                 -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ     
                        อนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่และ 
                        ผูม้สีทิธไิดร้บัตามระเบยีบกฎหมายและหนงัสอืส ั่งการก าหนด  
                         __(ส านกังานปลดั) 

                              *****ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์  

                                    ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแก่  
                                    พนกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองสว่น  
                                    ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557 

    

          
             เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

 

จ านวน 
 

60,000  บาท 

                            - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร 
                พนกังานสว่นทอ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบยีบ 
                และหนงัสอืส ั่งการก าหนด___(ส านกังานปลดั) 
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             คา่ใช้สอย รวม 1,302,428 บาท 

             รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 622,428 บาท 

                      1. รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารตา่งๆ   ต ัง้ไว้    555,428.-  บาท 
                                 - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร  คอื คา่จา้งเหมา 
                       คนงานท ั่วไป ,จา้งเหมารกัษาความปลอดภยัอาคารส านกังาน 
                       ทีท่ าการอบต.หญา้ปลอ้ง ,จา้งเหมาท าความสะอาดอาคาร 
                       ส านกังานทีท่ าการอบต.หญา้ปลอ้ง,จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต์ 
                       ของอบต.หญา้ปลอ้ง  และจา้งเหมาอืน่ๆทีอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่อง     
                       องค์การบรหิารสว่นต าบล ตลอดจนคา่จา้งเหมาแรงงานคนงานท ั่วไป    
                       คา่จา้งเหมาแรงงานท าของ  คา่จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์  
                       โฆษณาเผยแพร ่ คา่จา้งเหมาจดัท าวารสารหรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ  
                       คา่จา้งเหมาแรงงานทีไ่ดม้าซึง่บรกิาร หรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ 
                       ทีจ่ าเป็น  เชน่  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื  
                       คา่ซกัฟอก  คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล  คา่ระวางบรรทุก  คา่เชา่ทรพัย์สนิ  
                       (ยกเวน้  คา่เชา่บา้น) คา่โฆษณาและเผยแพร(่รายจา่ยเกีย่วกบัการ  
                       จา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีงโทรทศัน์   
                       โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ)  คา่เบีย้ประกนั  คา่ใชจ้า่ยในการ 
                       ด าเนินคดตีามค าพพิากษา คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ฯลฯ 
                             ___(ส านกังานปลดั) 
 

               2. คา่วารสารหรือสิง่พมิพ์    ต ัง้ไว้  67,000.-  บาท     
                                 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วารสาร หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ  เพือ่สง่เสรมิ 
                       ใหก้บัประชาชนมคีวามรู ้ และรกัการอา่นเขา้ถงึขอ้มลู  ขา่วสาร  
                       ตลอดจนเป็นแหลง่เรียนรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนในเขตพื้นที่ 
                       ต าบลหญา้ปลอ้ง(หมูท่ี ่1 – 8)  และประชาชนทีม่าตดิตอ่ใช้บรกิาร 
                       ณ  ทีท่ าการ อบต.หญา้ปลอ้ง___(ส านกังานปลดั) 
                                  *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  3   

                                      แนวทางที่  3.2  ขอ้   1  หน้า  66 
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             รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 60,000 บาท 

                    1. คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล    ต ัง้ไว้  30,000.-บาท 
                                  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร  คา่เครือ่งดืม่  คา่ของขวญั  คา่พมิพ์ 
                         เอกสาร  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารดว้ย    
                         และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบั การรบัรองเพือ่เป็น 
                         คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล  ทีไ่ปนิเทศงาน   
                         ตรวจงาน  หรือเยีย่มชม  หรือทศันะศกึษาดงูาน และเจา้หน้าที ่
                         ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่รว่มตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคลต ัง้งบประมาณได้ 
                         ไมเ่กนิปีละ  1 %  ของรายไดจ้รงิของปีงบประมาณทีล่ว่งมาโดย 
                         ไมร่วมรายไดจ้ากเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  เงนิกู ้ เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม   
                         และเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้___(ส านกังานปลดั) 

                                     ***** ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย   ที ่มท 0808.4/ว 2381  ลงวนัที ่  
                                                    28  กรกฎาคม  2548  และกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง     
 

                   2. คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่  หรือคณะกรรมการ  หรือ 
                    คณะอนุกรรมการ   ต ัง้ไว้    30,000.-บาท 
                                   -  เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร  เครือ่งดืม่ตา่งๆ  เครือ่งใชใ้นการ                    
                         เล้ียงรบัรอง  และคา่บรกิารอืน่ๆ  ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการ                    
                         เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาอบต.หญา้ปลอ้ง หรือคณะกรรมการ   
                         หรือคณะอนุกรรมการ  ทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ตามกฎหมาย  หรือตาม  
                         ระเบยีบหรือหนงัสอืส ั่งการกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม 
                         ระหวา่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
                         หรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิหรือเอกชน ใหอ้ยูใ่น 
                         ดลุยพนิิจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่   ท ัง้น้ี ใหร้วมถงึผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ๆ  
                         และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้รว่มประชุม__(ส านกังานปลดั) 

                                    *****ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย   ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่  
                                          28  กรกฎาคม  2548  และกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง     
         

     

            รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ     

                     คา่ใช้จ่ายเกีย่วกบัการเลือกต ัง้ จ านวน 100,000 บาท 

                                      -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการเลือกต ัง้ขององค์กรปกครอง 
                         สว่นทอ้งถิน่ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต ัง้ก าหนด (กรณีครบ   
                         วาระ  ยุบสภา  กรณีแทนต าแหน่งทีว่า่ง   และกรณีคณะกรรมการ 
                         การเลือกต ัง้ส ั่งใหม้กีารเลือกต ัง้ใหมแ่ละกรณีอืน่ๆ)รวมถงึการ  
                         ประชาสมัพนัธ์การรณรงค์ หรือการใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน 
                         ใหท้ราบถงึสทิธแิละหน้าทีแ่ละการมสีว่นรว่มทางการเมอืงในการ           
                         เลือกต ัง้สภาผูแ้ทนราษฎร  และหรือสมาชกิวุฒสิภา__(ส านกังานปลดั) 

                                          *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  5    
                                        แนวทางที ่5.2  ขอ้   12   หน้า  115 
 

    

  
                   คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
                   สมัมนาตา่งๆ 

จ านวน 120,000 บาท 

                                      -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน– นอก 
                         ราชอาณาจกัร  และการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศช ั่วคราว  เชน่   
                         คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ   
                         คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ  และคา่ใชจ้า่ยในการ 
                         ฝึกอบรมสมัมนาตา่งๆของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  สมาชกิสภาอบต.   
                         พนกังานสว่นต าบล  เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิตามที ่
                         กฎหมายระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการก าหนด__(ส านกังานปลดั) 
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                      โครงการฝึกอบรมพฒันาประสทิธภิาพบุคลากรและศกึษาดูงาน จ านวน 300,000 บาท 

                                        - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมสมัมนา 

                               ประสทิธภิาพบคุลากรของ  อบต.หญา้ปลอ้ง  เพือ่พฒันาและ 
                                เพิม่ประสทิธภิาพบคุลากร___(ส านกังานปลดั) 
                                                *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  5    
                                             แนวทางที่  5.1  ขอ้   1  หน้า 109 
 

   

            คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

                              -  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิวสัดุ   
                      ครุภณัฑ์ตา่งๆ  เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต_ิ_(ส านกังานปลดั) 
 
 
 

      

            คา่วสัด ุ รวม 300,000 บาท 

            วสัดุส านกังาน จ านวน 70,000 บาท 

                             -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  เชน่ หนงัสอื  เครือ่งคดิเลข 
                    ขนาดเล็ก  เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก   
                    ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร  เกา้อีพ้ลาสตกิ  แปรงลบกระดานด า   
                    ตรายาง  ขาต ัง้(กระดานด า)  ทีถู่พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เครือ่งตดัโฟม   
                    เครือ่งตดักระดาษ  เครือ่งเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขยีน  แผนที ่  
                    พระบรมฉายาลกัษณ์  แผงปิดประกาศ  แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือ  
                    หน่วยงาน  แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ มูลี่ ่ มา่นปรบัแสง(ตอ่ผนื)   
                    พรม(ตอ่ผนื)  นาฬกิาต ัง้หรือแขวน  พระพุทธรูป  พระพุทธรูปจ าลอง   
                    กระเป๋า  ตาช ั่งขนาดเล็ก  กระดาษ หมกึ ดนิสอ  ปากกา  ยางลบ   
                    น ้ายาลบค าผดิ  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  กาว ชอล์ค  สมดุ  ซองเอกสาร   
                    ตลบัผงหมกึ  น ้าหมกึปรนิท์    เทปพี วี ซี แบบใส    น ้ายาลบกระดาษไข   
                    กระดาษไข ไมบ้รรทดั  คลปิ เป๊ก  เข็มหมดุ  กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม   
                    สมดุบญัชี  สมดุประวตัขิา้ราชการ  แบบพมิพ์  ผา้ส าลี   ธงชาต ิ  สิง่พมิพ์ 
                    ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์  ของใชใ้นการบรรจุหีบหอ่  น ้ามนั ไข   
                    ขีผ้ึง้  น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ 
                  ___(ส านกังานปลดั) 

                                    *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   

                                  ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 27  มถินุายน  2559  และกฎหมายระเบยีบ 

                                  หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง    

          

      

            วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

                              - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั   เชน่  หมอ้  กระทะ   
                     กะละมงั  ตะหลวิ  กรอบรูป   มดี   ถงั  ถาด แกว้น ้า  จานรอง   
                     ถว้ยชาม  ชอ้นสอ้ม  กระจกเงา  โอง่น ้า  ทีน่อน  กระโถน  เตาไฟฟ้า   
                     เตาน ้ามนั  เตารีด  เครือ่งบดอาหาร  เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้า  เครือ่งป้ิงขนมปงั   
                     กระทะไฟฟ้า  หมอ้ไฟฟ้ารวมถงึหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า  กระตกิน ้ารอ้น   
                     กระตกิน ้าแข็ง  ถงัแกส๊  เตา  ผงซกัฟอก  สบู ่ น ้ายาดบักลิน่  แปรง   
                     ไมก้วาด  เขง่  มุง้  ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปโูตะ๊   
                     น ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน  ฯลฯ   __(ส านกังานปลดั) 

                                 *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   

                                 ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 27  มถินุายน  2559  และกฎหมายระเบยีบ 

                                 หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง           
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            วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 40,000 บาท 

      

                       -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่   เชน่  ไขควง   
          ประแจ  แมแ่รง  กุญแจปากตาย  กุญแจเลือ่น  คมีล็อค  ล็อคเกียร์   
          ล็อคคลตัซ์   กระจกโคง้มน  ล็อคพวงมาลยั  สญัญาณไฟกระพรบิ   
          สญัญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร   ยางรถยนต ์ น ้ามนัเบรก   
          น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา   ฟิล์มกรองแสง  เบาะรถยนต์   
          เครือ่งยนต์(อะไหล)่  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครชั  พวงมาลยั   
          สายพานใบพดั  หมอ้น ้า  หวัเทียน  แบตเตอรี ่ จานจา่ย ลอ้   
          ถงัน ้ามนั  ไฟหน้า  ไฟเบรก   อานจกัรยาน  ตลบัลูกปืน   
          กระจกมองขา้งรถยนต์  กนัชนรถยนต์  เข็มขดันิรภยั ฯลฯ  
           __(ส านกังานปลดั) 
                     ***** ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ    

                     ที ่ มท 0808.2 /ว 1248  ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559  และกฎหมาย 

                     ระเบยีบหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง      
  

      

            วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จ านวน 120,000 บาท 

      

                       -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่   เชน่   
         แกส๊หุงตม้  น ้ามนัเชื้อเพลงิ   น ้ามนัดเีซล  น ้ามนักา๊ด   
         น ้ามนัเบนซนิ   น ้ามนัเตา  น ้ามนัจารบี  น ้ามนัเครือ่ง   
         ถา่น  กา๊ส  ฯลฯ ___(ส านกังานปลดั) 
                                *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   
                     ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559  และกฎหมายระเบยีบ 

                     หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง    
 

      

            วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

                      - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์   เชน่  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู   
          อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette ,Floppy  Disk ,Removable Disk , 

            Compact  Disc ,Digital  Video Disc ,Flash  Drive)  เทปบนัทกึขอ้มลู 

            (ReelMagnetic  Tape ,Cassette  Tape ,Cartridge  Tape)  หวัพมิพ์ 
          หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบั 
          เครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  หน่วยประมวลผล   
          ฮาร์ดดสิก์ไดนร์  ซีดรีอมไดร์ฟ  แผน่กรองแสง  แผงแป้นอกัขระหรือ    
          แป้นพมิพ์(Key  Board)  เมนบอร์ด(Main  Board) ,เมมโมรีช่ปิ    

            (Memory Chip) เชน่  RAM  คตัซีทฟีดเตอร์(Cutsheet  Feeder)   
          เมาส์(Mouse)  พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์(Printer  Switching  Box)   
          เครือ่งกระจายสญัญาณ(Hub)  แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์(Card) เชน่   
            Ethernet  Card ,Lan Card  ,Anti  virus  Card ,Sound  Card เป็นตน้   
          เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่  แบบดสิเกตต์(Diskette)   
          แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard  Disk)  แบบซีดรีอม(CD - ROM) แบบออพตคิอล     

            (Optical) เป็นตน้  ฯลฯ   ___(ส านกังานปลดั)   
                             *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   

                        ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559 และกฎหมายระเบยีบ 

                        หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง     
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           วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ จ านวน 40,000 บาท 

                            - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ   เชน่  ถงัดบัเพลงิ   

                   ลูกบอลดบัเพลงิ  ฯลฯ ___(ส านกังานปลดั) 

                                *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   
                             ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559   และกฎหมายระเบยีบ  

                             หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง    
 
 

      

             คา่สาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท 

             คา่ไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

                            -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัทีท่ าการอบต.หญา้ปลอ้ง  

                    และศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  ในสงักดัอบต.หญา้ปลอ้ง รวมท ัง้คา่ไฟฟ้า  
                    สาธารณะในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบ___(ส านกังานปลดั) 
 

      

             คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 5,000 บาท 

                              -  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิาร 

                    สว่นต าบล  เชน่  คา่โทรศพัท์ทางไกลภายในประเทศ  คา่โทรศพัท์     
                    ทางไกลระหวา่งประเทศ  คา่โทรศพัท์พื้นฐาน  คา่โทรศพัท์เคลือ่นที ่ 
                    และใหห้มายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารดงักลา่ว   
                    และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่  คา่เชา่เครือ่ง   
                    คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์  คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ__(ส านกังานปลดั) 
 

      

              คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 65,000 บาท 

                              -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่โทรภาพ(โทรสาร)   

                    คา่เทเลกซ์  คา่วทิยุตดิตามตวั  คา่วทิยุสือ่สาร  คา่สือ่สารผา่น  
                    ดาวเทียม  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ต รวมถงึ 
                    อนิเทอร์เน็ตการ์ดและคา่สือ่สารอืน่ๆ  เชน่  คา่เคเบิล้เทวี  คา่เชา่ 
                    ชอ่งสญัญาณดาวเทียมฯลฯ  และใหห้มายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ย 
                    เพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่วและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช้ 
                    บรกิาร___(ส านกังานปลดั) 
 

      

       งบลงทุน รวม 2,286,500 บาท 

             คา่ครุภณัฑ ์ รวม 2,286,500 บาท 

             ครุภณัฑ์ส านกังาน       

                    เก้าอี้ส านกังาน จ านวน 6,000 บาท 

                                   - เพือ่จดัซ้ือเกา้อี้  จ านวน  2  ตวั  ตวัละ  3,000.-บาท   

                         ขนาดไมน้่อยกวา่  57(W)x 58(D) x 90 - 102(H) cm เป็นเกา้อี ้
                         มพีนกัพงิต ่า  มปีุ่ มปรบัระดบัการโยก   มแีกนปรบัระดบั  
                         ความสงูต ่า  และมลูีกลอ้สะดวกตอ่การเคลือ่นยา้ย(ราคาตาม 
                         ทอ้งตลาด) __(ส านกังานปลดั) 

                                      *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   
                                       ยุทธศาสตร์ที่   5   แนวทางที ่ 5.1  ขอ้   8   หน้า  111 
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             ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

                      รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด  6  ตนั  6 ล้อ  ปรมิาตรกระบอกสูบ     
                      ไมต่ ่ากว่า   6,000  ซีซี   แบบบรรทุกน ้าเอนกประสงค ์

จ านวน 2,190,000 บาท 

                          คณุลกัษณะเฉพาะ 
                             1.  จุน ้าได ้ ไมน้่อยกวา่  6,000   ลติร 
                             2.  น ้าหนกัของรถรวมน ้าหนกับรรทุก   
                                 ไมต่ ่ากวา่  12,000 กโิลกรมั 
                                 3.  เครือ่งสบูน ้าเป็นแรงเหวีย่งหนีศนูย์ 
                                 4.  ปั้มสบูน ้าท าดว้ยเหล็กหลอ่  อตัราการสบูสง่สงูสดุ  
                                 ไมน้่อยกวา่  1,800  ลติรตอ่นาที  ทีร่อบไมเ่กนิ   
                                        1,100  รอบตอ่นาที  ปั้มสบูน ้าไดร้บัก าลงัขบัเคลือ่นจาก              
                                  เครือ่งยนต์ของรถสามารถสบูสง่น ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 
                                 1,500  ลติรตอ่นาที  ทีร่อบไมเ่กนิ  800  รอบตอ่นาที 
                             5.  ระบบทอ่น ้า  แทน่ปืนฉีดน ้า /ชุดหวัฉีดน ้า 
                              6.  เป็นราคาพรอ้มอปุกรณ์ 
                                                            __(ส านกังานปลดั) 
                                    *****(ต ัง้งบประมาณตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  

                                    ส านกังบประมาณ   เดือน  มนีาคม  2558) 
                                    ******ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.  2560 – 2562   

                                    ยุทธศาสตร์ที ่  5   แนวทางที่  5.1  ขอ้   8   หน้า  111 
 
 

      

             ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ       

                      เครือ่งขยายเสียงรถยนต์พรอ้มล าโพงฮอร์น จ านวน 32,000 บาท 

                       - เครือ่งขยายเสยีงรถยนต์พรอ้มล าโพงฮอร์น   ต ัง้ไว้   32,000.-บาท   
                       (ราคาทอ้งตลาด__ราคารวมคา่ตดิต ัง้)  __(ส านกังานปลดั) 

                                        เพือ่ใชป้ระชาสมัพนัธ์เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 
                               โครงการ/กจิกรรมตา่งๆของอบต.หญา้ปลอ้ง ใหป้ระชาชน 
                               ในพื้นทีไ่ดท้ราบ 
                                        คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี    
                                              1.  เครือ่งขยายเสยีง   ก าลงัขยายขนาดไมน้่อยกวา่   
                                                        60  วตัต์  จ านวน   1  เครือ่ง และ  DVD   
                                              ตดิรถยนต์   จ านวน  1  เครือ่ง  
                                                 2.  ล าโพงฮอร์น  ก าลงัวตัต์ไมน้่อยกวา่   50  วตัต์    
                                              จ านวน   4  ตวั 
                                                 3.  Rack  ตดิรถ   จ านวน  1   ชุด 
                                          4.  ไมล์สายพรอ้มสายยาวไมน้่อยกวา่  20 เมตร 
                               ***** ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  5   
                                    แนวทางที่  5.1  ขอ้   8   หน้า  112 
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             ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

                  เครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 44,000 บาท 

                            -  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์  ส าหรบังานประมวลผล   

                       จอขนาดไมน้่อยกวา่  18.5  นิ้ว   จ านวน  2   เครือ่ง   
                       ราคาเครือ่งละ  22,000.-บาท ___(ส านกังานปลดั) 
                        คณุลกัษณะพื้นฐาน 
                            (1.)  มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่   4   แกนหลกั  
                                   (4 core) หรือ 8 แกนเสมอืน(8 Thread)  โดยมคีวามเร็ว  
                                  สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่   2.7  GHz  
                                  จ านวน 1 หน่วย 
                            (2.) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มหีน่วยความจ าแบบ  
                                         Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่   6  MB 

                            (3.)  มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพโดยมคีณุลกัษณะ 
                                   อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือดกีวา่  ดงัน้ี 
                                    3.1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั 
                                          ทีม่หีน่วยความจ า  ขนาดไมน้่อยกวา่  1  GB หรือ 
                                    3.2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายใน               
                                          หน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics  Processing Unit  
                                          ทีส่ามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ   
                                          ขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ 
                                      3.3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบ่น  
                                           แผงวงจรหลกัแบบ Onboard Graphics ทีม่ ี 
                                           ความสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการ 
                                           แสดงภาพ   ขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB 
                            (4.)  มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด  DDR3  หรือดกีวา่   
                                   มขีนาดไมน้่อยกวา่  4  GB 

                            (5.)  มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA  หรือดกีวา่   
                                   ขนาดความจุไมน้่อยกวา่  1  TB  จ านวน   1   หน่วย 
                            (6.)  ม ีDVD-RW หรือดกีวา่   จ านวน   1   หน่วย 
                            (7.)  มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)  
                                   แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่   จ านวนไมน้่อยกวา่   
                                          1  ชอ่ง 
                            (8.)  มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
                            (9.)  มจีอภาพแบบ LCD หรือดกีวา่  มี Contrast Ratio  
                                  ไมน้่อยกวา่  600 : 1  และมขีนาดไมน้่อยกวา่  18.5  นิ้ว   
                                   จ านวน   1   หน่วย 
                                           *****ต ัง้งบประมาณตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
                                             การสือ่สารก าหนด  ณ  วนัที ่ 11  มนีาคม  2559 

                                           *******ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   
                                             ยุทธศาสตร์ที ่  5   แนวทางที ่ 5.1  ขอ้   8   หน้า  112 
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                เครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ(Inkjet) จ านวน 7,900 บาท 

                            - เครือ่งพมิพ์  Multifunction  แบบฉีดหมกึ(Inkjet)  จ านวน  1  เครือ่ง   

                      ราคาเครือ่งละ  7,900.-บาท  ___(ส านกังานปลดั) 

                      คณุลกัษณะพื้นฐาน 
                         (1.) เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner  
                               และ FAX   ภายในเครือ่งเดยีวกนั 
                         (2.) ใชเ้ทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (Inkjet) 
                         (3.) มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่  4,800 x 1,200 dpi หรือ  
                                     1200 x 4,800 dpi 
                             (4.) มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไมน้่อยกวา่  33 หน้าตอ่นาท(ีppm)  

                               หรือ  15 ภาพตอ่นาที (ipm) 

                         (5.) มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่  15 หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ  
                                     10 ภาพตอ่นาที (ipm) 

                              (6.)  สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้
                         (7.)  มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุไมน้่อยกวา่ 1,200 x 2,400 dpi 
                              (8.)  มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ (Auto Document Feed) 

                             (9.)  สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ ัง้สแีละขาวด า 
                           (10.) สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไมน้่อยกวา่  99  ส าเนา 
                           (11.) สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์ 
                           (12.) มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface)  
                               แบบ 10/100 Base-T หรือดกีวา่  จ านวนไมน้่อยกวา่  1  ชอ่ง 
                            (13.) สามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi)  ได ้
                           (14.) สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  
                              โดยถาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่  100    แผน่ 
                                *****ต ัง้งบประมาณตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   
                                    ก าหนด  วนัที ่ 11   มนีาคม  2559 

                                *******ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  5    
                                  แนวทางที ่ 5.1  ขอ้  8   หน้า  112 

 
 

      

                  เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวด า จ านวน 6,600 บาท 

                            - เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า(18 หน้า /นาที) 

                       จ านวน  2  เครือ่งราคาเครือ่งละ  3,300.-บาท___(ส านกังานปลดั) 
                       คณุลกัษณะพื้นฐาน 
                              (1.)  มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่  600x600 dpi 
                         (2.)  มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 18 หน้าตอ่นาที (ppm) 
                             (3.)  มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 MB 

                             (4.)  มชีอ่งเชือ่มตอ่(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดกีวา่  
                                จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
                              (5.)  สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยมถีาดใส ่
                                กระดาษได ้ไมน้่อยกวา่  150  แผน่ 
                                     ***** (ต ัง้งบประมาณตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   

                                         ก าหนด  ณ  วนัที ่ 11  มนีาคม  2559) 

                                            *******ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  5    
                                          แนวทางที ่ 5.1  ขอ้   8   หน้า  112 
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        งบรายจ่ายอืน่ รวม 30,000 บาท 

             รายจ่ายอืน่ รวม 30,000 บาท 

             รายจ่ายอืน่ จ านวน 30,000 บาท 

                            -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา  วจิยั  ประเมนิผล   

                    หรือพฒันาระบบตา่งๆ  ซึง่มใิชเ่พือ่การจดัหาหรือปรบัปรุง  
                    ครุภณัฑ์  ทีด่นิ  และ/หรือสิง่กอ่สรา้ง__(ส านกังานปลดั) 
 
 
 

   

       งบเงนิอุดหนุน รวม 102,000 บาท 

            เงนิอุดหนุน รวม 102,000 บาท 

            เงนิอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จ านวน 30,000 บาท 

                         1.อดุหนุน อบต.คซูอด       ต ัง้ไว้     30,000.- บาท 

                                   - โครงการอดุหนุนศนูย์รวมขอ้มลูขา่วสารการซ้ือหรือ  
                            การจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ  
                            อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
                                   ___(ส านกังานปลดั) 

                                       *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   
                                                ยุทธศาสตร์ ที ่  3   แนวทางที่  3.2  ขอ้   2   หน้า  66 
                                       *******ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน           
                                                ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 รวมท ัง้กฎหมาย                  

                                                ระเบยีบหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง    
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             เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 72,000 บาท 

                1. อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมอืงศรีสะเกษ   ต ัง้ไว้   67,000.- บาท 

                         __(ส านกังานปลดั) 

                      1.1  โครงการสนบัสนุนการจดังานเทศกาลปีใหมแ่ละงานกาชาด  
                             จงัหวดัศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ  2560    
                             จ านวน   15,000.-บาท 
                                *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  3    
                                               แนวทางที่  3.4  ขอ้   5   หน้า  71 

                      1.2  โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการจดังานรฐัพธิีหรือกจิกรรมตาม         
                             นโยบายของรฐับาล  ประจ าปีงบประมาณ  2560    

                             จ านวน    3,000.-บาท 
                                  *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 3    
                                                  แนวทางที่  3.4  ขอ้   5   หน้า  71 
                      1.3  โครงการขอรบัการสนบัสนุนกจิกรรมบรจิาคโลหติใหก้บั 
                             เหลา่กาชาดจงัหวดัศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ  2560    

                             จ านวน   15,000.-บาท 
                                  *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 1    
                                                  แนวทางที ่ 1.1  ขอ้   5   หน้า  48 

                         1.4  โครงการสนบัสนุนศนูย์ปฏบิตักิารพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ    
                            อ าเภอ   ประจ าปีงบประมาณ  2560   จ านวน  30,000.- บาท 
                                  *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  1    
                                                  แนวทางที่  1.3  ขอ้   3   หน้า  51 

                      1.5  โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งในการ 
                            รกัษาความสงบเรียบรอ้ยและรกัษาความปลอดภยัหมูบ่า้น   
                             จ านวน    4,000.-บาท 
                                   *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 1    
                                                   แนวทางที่  1.3  ขอ้   6   หน้า  52 

                                   *******ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 
                                                   องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 รวมท ัง้กฎหมายระเบยีบ  
                                                   หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง     

 
               2   อดุหนุนทีท่ าการปกครองจงัหวดัศรีสะเกษ     ต ัง้ไว้    5,000.- บาท 
                              - โครงการป้องกนัแกไ้ขปญัหาและเฝ้าระวงัยาเสพตดิ   
                         ประจ าปี  2560  จ านวน   5,000.-บาท__(ส านกังานปลดั) 

                                  *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ ที ่ 1    
                                                  แนวทางที่  1.3  ขอ้   4   หน้า  51 

                                 ******* ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร   
                                                 ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 รวมทงักฎหมายระเบยีบ  

                                                 หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง    

      

  
    งานบรหิารงานคลงั 

 
รวม 

 
2,275,210 

 
บาท 

         งบบุคลากร รวม 1,439,520 บาท 

              เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,439,520 บาท 

              เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,397,520 บาท 

                             -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี              

                     (รวมข ัน้เงนิเดอืน)  ใหแ้ก ่ พนกังานสว่นต าบล  จ านวน   5  อตัรา    
                     คอื  ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองคลงั(นกับรหิารงานการคลงั) ,  
                     นกัวชิาการเงนิและบญัชี ,นกัวชิาการคลงั ,นกัวชิาการพสัดุ  และ 
                     นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้  ต ัง้จา่ย  12  เดอืน ___ (กองคลงั) 
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             เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

                           - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัผูอ้ านวยการกองคลงั 

                    (นกับรหิารงานการคลงั)   ต ัง้จา่ยไว้  12  เดอืน___(กองคลงั) 
 

      

       งบด าเนินงาน รวม 812,390 บาท 

             คา่ตอบแทน รวม 222,690 บาท 

             คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จ านวน 124,690 บาท 

                       - เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ   ต ัง้ไว้    124,690.- บาท 

                           เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะ 
                    เป็นเงนิรางวลัประจ าปี แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ และผูม้สีทิธิไ์ดร้บัตาม  
                    ระเบยีบกฎหมายและหนงัสอืส ั่งการก าหนด___(กองคลงั) 
                     *****ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่  
                         เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็น   
                         รายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 

 

      

            คา่เช่าบา้น จ านวน 78,000 บาท 

                           -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น หรือคา่เชา่ซ้ือบา้นหรือคา่ผอ่นช าระเงนิกู้  

                   เพือ่ช าระราคาบา้น  ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้าม 
                   กฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนด ____(กองคลงั) 
 

      

              เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

                            - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนกังานสว่น 

                    ทอ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการ  
                    ก าหนด___(กองคลงั) 
 

      

            คา่ใช้สอย รวม 404,700 บาท 

             รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 284,700 บาท 

                             - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร คอื จา้งเหมาบคุคลเพือ่ปฏบิตังิาน 

                    ในหน้าทีบ่นัทกึขอ้มลู  ,ธุรการ  ,จดมาตรวดัน ้า  และจา้งเหมาอืน่ๆทีเ่ป็น 
                    กจิการในอ านาจหน้าทีข่องอบต.  ตลอดจนคา่จา้งเหมาแรงงาน  คนงาน 
                    ท ั่วไป  คา่จา้งเหมาแรงงานท าของ  คา่จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 
                    โฆษณาเผยแพร ่ คา่จา้งเหมาจดัท าวารสารหรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ  คา่จา้งเหมา 
                    แรงงานทีไ่ดม้าซึง่บรกิารหรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็น  คา่ถา่ย  
                    เอกสาร  คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื  คา่ซกัฟอก  คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล   
                    คา่ระวางบรรทุก  คา่เชา่ทรพัย์สนิ(ยกเวน้  คา่เชา่บา้น) คา่โฆษณาและ 
                    เผยแพร ่ (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทาง  
                    วทิยุกระจายเสยีง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ) คา่เบีย้ประกนั  
                    คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา  คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ฯลฯ  
                         __(กองคลงั) 
 

      

            รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ       

                  คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการและคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนาตา่ง  ๆ จ านวน 100,000 บาท 

                                     -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน– นอก  

                           ราชอาณาจกัรและการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศช ั่วคราว  เชน่  
                           คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ   
                           คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม  
                           สมัมนาตา่งๆของพนกังานสว่นต าบล  เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธิ ์    
                           เบกิตามกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนด_(กองคลงั) 
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            คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

                           -  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิวสัดุ   
                    ครุภณัฑ์ตา่งๆเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  ____(กองคลงั) 
 
 

      

             คา่วสัด ุ รวม 170,000 บาท 

             วสัดุส านกังาน จ านวน 90,000 บาท 

                             - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน   เชน่  หนงัสอื  เครือ่งคดิเลข 

                    ขนาดเล็ก  เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก   
                    ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร  เกา้อีพ้ลาสตกิ  แปรงลบกระดานด า  ตรายาง   
                    ขาต ัง้(กระดานด า)  ทีถู่พื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เครือ่งตดัโฟม   
                    เครือ่งตดักระดาษ   เครือ่งเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพเขยีน  แผนที ่  
                    พระบรมฉายาลกัษณ์  แผงปิดประกาศ  แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือ  
                    หน่วยงาน  แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ  มูลี่ ่ มา่นปรบัแสง 
                    (ตอ่ผนื)   พรม(ตอ่ผนื)   นาฬกิาต ัง้หรือแขวน   พระพุทธรูป   
                    พระพุทธรูปจ าลอง  กระเป๋า  ตาช ั่งขนาดเล็ก  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
                    ปากกา  ยางลบ  น ้ายาลบค าผดิ  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอล์ค   
                    สมดุ  ซองเอกสาร  ตลบัผงหมกึ   น ้าหมกึปรนิท์ เทป พี วี ซี แบบใส   
                    น ้ายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไมบ้รรทดั  คลปิ เป๊ก  เข็มหมดุ   
                    กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมดุบญัชี  สมดุประวตัขิา้ราชการ  แบบพมิพ์   
                    ผา้ส าลี  ธงชาต ิ  สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์  ของใชใ้นการ  
                    บรรจุหีบหอ่  น ้ามนั  ไข  ขีผ้ึง้  น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนใน 
                    ส านกังาน ฯลฯ   ____(กองคลงั) 

                             *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   
                                  ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 27  มถินุายน  2559  และกฎหมายระเบยีบ 

                                  หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง     
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             วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 80,000 บาท 

                             -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์   เชน่  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู   

                     อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette ,Floppy  Disk ,Removable Disk , Compact 

                         Disc,Digital  Video Disc ,Flash  Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู(ReelMagnetic  Tape 

                        ,Cassette  Tape ,Cartridge  Tape) หวัพมิพ์หรือ แถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์ 
                     คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง   
                     สายเคเบลิ  หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดสิก์ไดนร์  ซีดรีอมไดร์ฟ  แผน่กรอง   
                     แสง  แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์(Key  Board)  เมนบอร์ด(Main  Board) ,  
                     เมมโมรีช่ปิ(Memory  Chip)  เชน่  RAM  คตัซีทฟีดเตอร์(Cutsheet  Feeder)  
                     เมาส์(Mouse) พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์(Printer  Switching  Box)เครือ่งกระจาย 
                     สญัญาณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์(Card)  เชน่  Ethernet  Card , 

                         Lan Card  ,Anti  virus  Card ,Sound  Card เป็นตน้  เครือ่งอา่น    และบนัทกึ  
                    ขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่  แบบดสิเกตต์(Diskette)  แบบฮาร์ดดสิต์(Hard  Disk)  
                    แบบซีดรีอม(CD - ROM) แบบออพตคิอล(Optical) เป็นตน้  ฯลฯ __(กองคลงั)   

                                 *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                                 ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559  และกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง      

      

  
             คา่สาธารณูปโภค 

รวม 15,000 บาท 

             คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 15,000 บาท 

                           - เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ โทรเลข คา่ธนาณตั ิคา่ดวงตราไปรษณียากร  

                    คา่เชา่ตู ้ไปรษณีย์  คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิการคลงั  
                    ภาครฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ฯลฯ___(กองคลงั) 
 

 

      

       งบลงทุน รวม 23,300 บาท 

             คา่ครุภณัฑ ์ รวม 23,300 บาท 

             ครุภณัฑ์ส านกังาน       

                   เครือ่งพมิพ์ดีดภาษาไทย จ านวน 15,000 บาท 

                             -  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ดดีภาษาไทย  ขนาดแครย่าวไมเ่กนิ  18  นิ้ว   

                        จ านวน  1  เครือ่ง(ราคาตามทอ้งตลาด)____(กองคลงั) 
                              *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 5    
                                             แนวทางที่  5.1   ขอ้   8   หน้า  111 
 

      

                  ตูเ้ก็บเอกสาร จ านวน 5,000 บาท 

                             -  เพือ่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร  เป็นตูเ้หล็ก    2   บานกระจก   

                         ขนาดไมน้่อยกวา่  91(W) X 45(D) X 182(H) cm.  จ านวน  1   ตู ้  
                         (ราคาตามทอ้งตลาด)___(กองคลงั) 

                                *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 5   
                                               แนวทางที่  5.1   ขอ้   8   หน้า  111 
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            ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

                   เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า จ านวน 3,300 บาท 

                    - เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด  LED  ขาวด า     ต ัง้ไว้    3,300.- บาท 

                      เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า /นาที)   
                      จ านวน  1  เครือ่ง ___(กองคลงั) 
                      คณุลกัษณะพื้นฐาน 
                         (1.)  มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่   600 x 600 dpi 

                         (2.)  มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่  18 หน้าตอ่นาที (ppm) 

                             (3.)  มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่  2  MB 

                              (4.)  มชีอ่งเชือ่มตอ่(Interface)  แบบ Parallel  หรือ  USB 2.0  หรือ  
                                ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่  1  ชอ่ง 
                         (5.)  สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal  และ  Custom โดยมถีาดใส ่ 
                                กระดาษได ้ ไมน้่อยกวา่   150   แผน่ 
                                    *****(ต ัง้งบประมาณตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   
                                                      ก าหนด  ณ  วนัที ่ 11  มนีาคม  2559) 

                                    ****** ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 5    

                                                       แนวทางที่  5.1   ขอ้   8   หน้า  112 

   

 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

    งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม 40,000 บาท 

         งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

               คา่ใช้สอย รวม 40,000 บาท 

               รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ       

                      โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน จ านวน 40,000 บาท 

                                 - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการด าเนินโครงการป้องกนัและ  

                          ลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลปีใหม ่และชว่งเทศกาลสงกรานต์  
                          ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง___(ส านกังานปลดั)  

                                      *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 1    

                                                       แนวทางที่  1.4   ขอ้   2   หน้า  53 

      

 
แผนงานการศกึษา 

    งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 2,596,450 บาท 

         งบบุคลากร รวม 1,779,540 บาท 

             เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,779,540 บาท 

             เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,316,520 บาท 

                            -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 

                  (รวมข ัน้เงนิเดอืน)  ใหแ้ก ่ พนกังานสว่นต าบล  จ านวน  2  อตัรา  คอื  
                  ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา (นกับรหิารงานศกึษา) ,นกัวชิาการ    
                  ศกึษา และพนกังานครูสว่นต าบล  ต าแหน่งครูผูด้แูลเด็ก  จ านวน  3 อตัรา  
                  ต ัง้จา่ย  12  เดอืน ___(กองการศกึษาฯ) 
 

      

              เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

                             - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

                     (นกับรหิารงานศกึษา) ต ัง้จา่ยไว้   12   เดอืน___(กองการศกึษาฯ) 
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             คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 420,360 บาท 

                            - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 

                    (รวมข ัน้เงนิเดอืน) ใหแ้ก ่ พนกังานจา้งตามภารกจิ คอื  ต าแหน่ง   
                    ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก  จ านวน  3  อตัรา  ต ัง้จา่ยไว้  12  เดอืน   
                         __(กองการศกึษาฯ) 
 

      

            เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง จ านวน 660 บาท 

                            - เพือ่จา่ยเป็นเงนิการครองชีพช ั่วคราวรวมท ัง้เงนิทีจ่า่ยเพิม่ตา่งๆ  

                    ตามทีร่ะเบยีบกฎหมายก าหนด  ใหแ้ก ่ พนกังานจา้งตามภารกจิ  คอื   
                     ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก  จ านวน  1  อตัรา ___(กองการศกึษาฯ) 
 

      

      งบด าเนินงาน รวม 696,910 บาท 

            คา่ตอบแทน รวม 228,110 บาท 

             คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จ านวน 167,110 บาท 

                       - เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ     ต ัง้ไว ้  167,110.-  บาท 

                         เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็น 
                  เงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่  และผูม้สีทิธิไ์ดร้บัตามระเบยีบ  
                  กฎหมาย  และหนงัสอืส ั่งการก าหนด____(กองการศกึษาฯ) 

                          *****ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่   
                             เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็น  
                            รายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 
 

      

             คา่เช่าบา้น จ านวน 36,000 บาท 

                          -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น หรือคา่เชา่ซ้ือบา้นหรือคา่ผอ่นช าระเงนิกู้   

                   เพือ่ช าระราคาบา้น  ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้าม  
                   กฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนด__(กองการศกึษาฯ) 
 

      

            เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จ านวน 25,000 บาท 

                          -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนกังานสว่น 

                    ต าบลและผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนด  
                           __(กองการศกึษาฯ) 
 

      

             คา่ใช้สอย รวม 428,800 บาท 

             รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 298,800 บาท 

                          -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร  คอื  จา้งเหมาผูด้แูลเด็กศนูย์พฒันา 

                   เด็กเล็กบา้นโนนหลอ่ – โนนแย ้,จา้งเหมาผูด้แูลเด็กศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 
                   หญา้ปลอ้งและจา้งเหมาอืน่ๆทีเ่ป็นกจิการในอ านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิาร 
                   สว่นต าบล  ตลอดจนคา่จา้งเหมาแรงงานคนงานท ั่วไป  คา่จา้งเหมาแรงงาน  
                   ท าของ คา่จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์โฆษณาเผยแพร่  คา่จา้งเหมา 
                   จดัท าวารสารหรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ  คา่จา้งเหมาแรงงานทีไ่ดม้าซึง่บรกิาร หรือ 
                   คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปก 
                   หนงัสอื  คา่ซกัฟอก  คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล  คา่ระวางบรรทุก  คา่เชา่ทรพัย์สนิ 
                   (ยกเวน้  คา่เชา่บา้น)  คา่โฆษณาและเผยแพร่(รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมา 
                   โฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีงโทรทศัน์  โรงมหรสพ  หรือ 
                   สิง่พมิพ์ตา่งๆ)  คา่เบีย้ประกนั  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา   
                   คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ฯลฯ__(กองการศกึษาฯ) 
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             รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ       

                   คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการและคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนาตา่ง  ๆ จ านวน 90,000 บาท 

                                    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน– นอก 

                            ราชอาณาจกัรและการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศช ั่วคราว  เชน่   
                            คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ   
                            คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม  
                            สมัมนาตา่งๆของพนกังานสว่นต าบล  เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่และผูท้ีม่สีทิธ ิ  
                            เบกิตามทีก่ฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนด___(กองการศกึษาฯ) 
 

      

              คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

                            - เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิวสัดุ  ครุภณัฑ์ตา่งๆ 

                      เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ___(กองการศกึษาฯ) 
 
 

      

             คา่วสัด ุ รวม 40,000 บาท 

              วสัดุส านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

                             - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  เชน่  หนงัสอื  เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก   

                      เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็กทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดัเหล็ก   
                     กรรไกร  เกา้อีพ้ลาสตกิ  แปรงลบกระดานด า  ตรายาง  ขาต ัง้(กระดานด า)    
                     ทีถู่พื้น   ตะแกรงวางเอกสาร  เครือ่งตดัโฟม  เครือ่งตดักระดาษ    
                     เครือ่งเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพเขยีน  แผนที ่ พระบรมฉายาลกัษณ์   
                     แผงปิดประกาศ  แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่วยงาน  แผน่ป้ายจราจรหรือ  
                     แผน่ป้ายตา่งๆ  มูลี่ ่ มา่นปรบัแสง(ตอ่ผนื)  พรม(ตอ่ผนื)  นาฬกิาต ัง้หรือ  
                     แขวน  พระพุทธรูป  พระพุทธรูปจ าลอง  กระเป๋า  ตาช ั่งขนาดเล็ก   
                     กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ยางลบ   น ้ายาลบค าผดิ  เทปกาว   
                     ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอล์ค  สมดุ  ซองเอกสาร  ตลบัผงหมกึ    
                     น ้าหมกึปรนิท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น ้ายาลบกระดาษไข  กระดาษไข    
                     ไมบ้รรทดั  คลปิ เป๊ก  เข็มหมดุ  กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมดุบญัชี   
                     สมดุประวตัขิา้ราชการ  แบบพมิพ์  ผา้ส าลี   ธงชาต ิ  สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้าก 
                     การซ้ือหรือจา้งพมิพ์  ของใชใ้นการบรรจุหีบหอ่  น ้ามนั  ไข  ขีผ้ึง้   
                     น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ __(กองการศกึษาฯ) 
                                 *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ  
                                  ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559  และกฎหมายระเบยีบ 

                                  หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง     
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           วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

                           -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์   เชน่  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู   

                   อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette ,Floppy  Disk ,Removable Disk , 

                       Compact  Disc ,Digital  Video Disc ,Flash  Drive)  เทปบนัทกึขอ้มลู  

                       (ReelMagnetic  Tape ,Cassette  Tape ,Cartridge  Tape)  หวัพมิพ์หรือ 
                   แถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์  
                   แบบเลเซอร์  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดสิก์ 
                   ไดนร์  ซีดรีอมไดร์ฟ  แผน่กรองแสง  แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ 

                       (Key  Board)  เมนบอร์ด(Main  Board) ,เมมโมรีช่ปิ(Memory  Chip) เชน่   
                       RAM  คตัซีทฟีดเตอร์(Cutsheet  Feeder)  เมาส์(Mouse)  พรนิเตอร์สวติซิง่ 
                   บอ๊กซ์(Printer  Switching  Box)  เครือ่งกระจายสญัญาณ(Hub) แผน่วงจร  
                   อเิล็กทรอนิกส์(Card) เชน่  Ethernet  Card ,Lan Card  ,Anti  virus  Card , 

                       Sound  Card เป็นตน้  เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ    เชน่   
                   แบบดสิเกตต์(Diskette)  แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard  Disk)  แบบซีดรีอม 
                   (CD - ROM) แบบออพตคิอล(Optical)  เป็นตน้  ฯลฯ   ____(กองการศกึษาฯ)   

                                   *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   
                                    ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559  และกฎหมายระเบยีบ 

                                    หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง      
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       งบเงนิอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

             เงนิอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

             เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 120,000 บาท 

                1. อดุหนุนโรงเรียน  4  โรงเรียนในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง    

                     ต ัง้ไว ้  120,000.-  บาท   ดงัน้ี 
                      1.1  อดุหนุนโรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง    จ านวน   30,000.-บาท 
                               -  โครงการพฒันาการศกึษาของเด็กและเยาวชน หมูท่ี ่3,5  
                             ต าบลหญา้ปลอ้ง  เพือ่ศกึษาสถานทีส่ าคญัและแหลง่ทอ่งเทีย่วของ  
                             ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                                    *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 3    
                                                    แนวทางที่  3.1   ขอ้   12   หน้า  65 
                          1.2  อดุหนุนโรงเรียนบา้นโนนแย้     จ านวน   30,000.-  บาท 
                                 -  โครงการพฒันาการศกึษาของเด็กและเยาวชน หมูท่ี ่4,6,7  
                              เพือ่ศกึษาแหลง่เรียนรู ้
                                       *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 3    
                                                        แนวทางที่  3.1   ขอ้   10   หน้า  65 

                          1.3  อดุหนุนโรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง    จ านวน   30,000.-  บาท 
                                  -  โครงการพฒันาการศกึษาของเด็กและเยาวชน หมูท่ี ่1,2 
                              เพือ่ศกึษาแหลง่เรียนรูน้อกสถานที่ 
                                       *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 3    
                                                       แนวทางที่  3.1   ขอ้   11   หน้า  65 

                      1.4  อดุหนุนโรงเรียนสริเิกศน้อมเกลา้    จ านวน   30,000.-  บาท 
                                  -  โครงการเขา้คา่ยฝึกอบรมพฒันาคณุธรรม  จรยิธรรม   
                             ตามแนวทางวถิีพุทธ(โรงเรียนสจุรติ) ประจ าปี  2560  
                                      *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 3    
                                                      แนวทางที่  3.4   ขอ้   4     หน้า  70   

                                                              ____(กองการศกึษาฯ) 

     
 

      

   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 3,302,993 บาท 

        งบด าเนินงาน รวม 1,820,793 บาท 

             คา่ใช้สอย รวม 905,000 บาท 

            รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ       

                  โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาต ิ จ านวน 120,000 บาท 

                               - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัโครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ  
                        เพือ่ตระหนกัถงึความส าคญัของเด็ก ,นกัเรียน  และเยาวชน  และเด็ก ,  
                        นกัเรียน  และเยาวชนไดท้ ากจิกรรมตา่งๆรว่มกนั___(กองการศกึษาฯ) 
                                 *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 3   
                                                แนวทางที่  3.1  ขอ้  5    หน้า  64 
 

   

                   โครงการวนัแมแ่ห่งชาต ิ    จ านวน 10,000 บาท 

                               -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการวนัแมแ่หง่ชาตใิหก้บั  

                        เด็กปฐมวยัของศนูย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดัอบต.หญา้ปลอ้ง   
                       ท ัง้  3  ศนูย์  เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวยัไดแ้สดงความเคารพตอ่มารดาผูม้ี 
                       พระคณุและไดท้ ากจิกรรมรว่มกนัระหวา่งแมก่บัลูกฯ__(กองการศกึษาฯ) 

                                    *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 3    
                                                    แนวทางที่  3.1   ขอ้ 6    หน้า  64 
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                  โครงการศกึษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานศกึษา จ านวน 50,000 บาท 

                              -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการศกึษาแหลง่เรียนรูน้อก  

                         สถานศกึษาของศนูย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดัอบต.หญา้ปลอ้ง  
                         ท ัง้  3  ศนูย์  เพือ่ใหเ้ด็กไดเ้รียนรูจ้ากแหลง่เรียนรูน้อกสถานศกึษา 
                           ___(กองการศกึษาฯ) 

                                   *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  3     
                                                   แนวทางที่  3.1   ขอ้  4    หน้า  63 
 

      

                  โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา  
                  (คา่อาหารกลางวนัส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) 

จ านวน 540,000 บาท 

                       1. คา่อาหารกลางวนัส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก     
                          ต ัง้ไวจ้ านวน     540,000.- บาท    
                              -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่อาหารกลางวนั  ใหแ้ก ่ ศนูย์พฒันา 
                           เด็กเล็ก   3  ศนูย์  ต ัง้ไว้    490,000.-บาท    ดงัน้ี  
                                    (1.)  ศพด.บา้นเอก (32 คน X20.-บาท X 245 วนั)   =    156,800.- บาท 
                                    (2.)  ศพด.บา้นโนนหลอ่-โนนแย(้35 คน X20.-บาท X  245 วนั)   

                                                     =   171,500.- บาท 
                                            (3.)  ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง (33 คน X20.-บาท X 245 วนั)   =   161,700.- บาท 
                                                             รวม     490,000.- บาท 
 

                             - อบต.ต ัง้สมทบคา่อาหารกลางวนั   ต ัง้ไว้   50,000.-  บาท   
                                         อบต.ต ัง้สมทบเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่อาหารกลางวนั   
                                  กรณีราคากลางทีก่ าหนดมรีาคาสงูกวา่ราคาจดัสรรตามหลกัเกณฑ์ 
                                  ทีไ่ดท้ าความตกลงกบัส านกังบประมาณ 
                                                                        ___(กองการศกึษาฯ) 

                                        *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ     

                                                         ที ่ มท 0816.4 /ว 1507 ลงวนัที่  3  สงิหาคม  2559 

                                                ***** ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 3    

                                                          แนวทางที ่ 3.3   ขอ้ 2  หน้า  68  

            

      

                โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา 
                  (คา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)) 

จ านวน 170,000 บาท 

                   - โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา   

                     ต ัง้ไวร้วม    170,000.-บาท    
                         คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั)ต ัง้ไวจ้ านวน   170,000.-บาท    
                           1.  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก (32 คน X 1,700.-บาท )    =    54,400.-บาท 

                                2.  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย้ (35 คน X1,700.-บาท)   

                                        =    59,500.-บาท 
                           3.  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง (33 คน X 1,700.-บาท)    

                                        =   56,100.-บาท 
                                                        รวม   170,000.- บาท 
                                                                ___ (กองการศกึษาฯ) 

                                 *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ     

                                                 ที ่ มท 0816.4 /ว 1507 ลงวนัที่  3  สงิหาคม  2559 

                                  *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 3    
                                                แนวทางที่  3.1   ขอ้   1     หน้า  63   
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                    โครงการอบรมซ้อมแผนความปลอดภยัเด็กปฐมวยั จ านวน 15,000 บาท 

                             -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการซอ้มแผนความปลอดภยั  

                         เด็กปฐมวยัของศนูย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดัอบต.หญา้ปลอ้ง  ท ัง้  3  ศนูย์  
                         ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัและดแูลตนเองใหป้ลอดภยัจาก             
                         ภยัพบิตัติา่งๆ___(กองการศกึษาฯ) 

                                 *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 3     
                                                 แนวทางที่  3.1   ขอ้  3    หน้า  63 

    

      

             คา่วสัด ุ รวม 915,793 บาท 

             วสัดุงานบา้นงานครวั จ านวน 15,000 บาท 

                       -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั   เชน่  หมอ้  กระทะ  กะละมงั   

                 ตะหลวิ  กรอบรูป  มดี   ถงั  ถาด แกว้น ้า  จานรอง  ถว้ยชาม  ชอ้นสอ้ม   
                 กระจกเงา  โอง่น ้า  ทีน่อน  กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตาน ้ามนั  เตารีด  
                 เครือ่งบดอาหาร  เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้า  เครือ่งป้ิงขนมปงั  กระทะไฟฟ้า   
                 หมอ้ไฟฟ้ารวมถงึหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า  กระตกิน ้ารอ้น กระตกิน ้าแข็ง  ถงัแกส๊   
                 เตา  ผงซกัฟอก  สบู ่ น ้ายาดบักลิน่  แปรง  ไมก้วาด  เขง่  มุง้  ผา้ปทูีน่อน  
                 ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปโูตะ๊  น ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน  ฯลฯ 
                        ____(กองการศกึษาฯ) 
  

                      *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                                 ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559 และกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง       
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             คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 900,793 บาท 

                    1. คา่อาหารเสรมิ (นม) - โรงเรียน    ต ัง้ไว้   659,173.- บาท 

                               เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม)  ใหแ้ก ่ เด็กเล็ก  ,เด็กอนุบาล    
                        และประถมศกึษาปีที ่ 1-   6  ส าหรบัโรงเรียน  3   โรงเรียน  ซึง่สงักดั  
                        ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พื้นฐาน (สพฐ.)   ดงัน้ี 
                        1.1 โรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง (64 คน X 7.37 บาท X 260วนั)     
                               =   122,636.80  บาท 
                        1.2 โรงเรียนบา้นโนนแย้ (126 คน X 7.37บาท X 260วนั)           
                               =    241,441.20  บาท 
                        1.3 โรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง (154 คน X7.37 บาท X 260 วนั)       
                               =  295,094.80  บาท 
                                               รวม    659,172.80  บาท 
                           ***** ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                            ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559 และกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง   
 

                    2. คา่อาหารเสรมิ(นม) - ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก     ต ัง้ไว้    191,620.- บาท 
                              เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่อาหารเสรมิ(นม)  ใหแ้ก ่ ศนูย์พฒันา  
                        เด็กเล็ก   3  ศนูย์  คอื   
                               2.1  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก (32 คน X7.37บาท X 260 วนั)  

                                               =  61,318.40  บาท 
                               2.2  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย ้ 
                                             (35 คน X 7.37บาท  X 260 วนั) =  67,067.00  บาท 
                               2.3  ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง   
                                             (33 คน X 7.37บาท X  260 วนั)    =  63,234.60  บาท 
                                                   รวม    191,620.00  บาท 
                                    *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   
                                     ที ่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวนัที่  3  สงิหาคม  2559 ,หนงัสอืกรมสง่เสรมิการ    
                                     ปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่  27  มถินุายน  2559   
                                     และกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง   
 

                      3. อบต.ต ัง้สมทบคา่อาหารเสรมิ (นม)    ต ัง้ไว้      50,000.-  บาท  
                                 อบต.ต ัง้สมทบเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่อาหารเสรมิ(นม)           
                        กรณีราคากลางทีก่ าหนดมรีาคาสงูกวา่ราคาจดัสรรตามหลกัเกณฑ์ทีไ่ดท้ า  
                        ความตกลงกบัส านกังบประมาณ                                                   
                             *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0816.4/ว1507  

                                     ลงวนัที่  3  สงิหาคม  2559 ,หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   
                                     ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559  และกฎหมายระเบยีบ 
                                     หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง        

                                   *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 3    
                                     แนวทางที่  3.3   ขอ้  1  หน้า  68   
                                         ___(กองการศกึษาฯ) 
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      งบลงทุน รวม 106,200 บาท 

            คา่ครุภณัฑ ์ รวม 106,200 บาท 

            ครุภณัฑ์ส านกังาน       

                 เก้าอี้ส านกังาน จ านวน 4,600 บาท 

                              -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน  ขนาดไมน้่อยกวา่   

                           57(W) x  58(D) x 90 – 102(H) cm ทีน่ ั่งปรบัระดบัสงูต ่าได้  จ านวน  2  ตวั   
                      ราคาตวัละ  2,300.-บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)  ใหก้บั ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก   
                      บา้นเอก  ___(กองการศกึษาฯ)  
                                   *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 5     
                           แนวทางที่  5.1   ขอ้  8    หน้า  111 
 

      

                 โตะ๊ท างาน จ านวน 5,600 บาท 

                              -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน   ขนาดไมน้่อยกวา่   

                         120(W) x  60(D) x 75(H) cm  จ านวน  2  ตวั  ราคาตวัละ  2,800.-บาท  
                     (ราคาตามทอ้งตลาด)ใหก้บัศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก ___(กองการศกึษาฯ)   

                             *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 5     
                          แนวทางที่  5.1   ขอ้  8    หน้า  111 
 

      

             ครุภณัฑ์การศกึษา       

            เครือ่งเล่นสนามกลางแจ้ง จ านวน 96,000 บาท 

                        -  เพือ่จดัซ้ือเครือ่งเลน่สนามกลางแจง้ส าหรบัเป็นสือ่พฒันาการเรียน   

                  การสอนและสง่เสรมิพฒันาการท ัง้ทางรา่งกายและทางสมองใหก้บัเด็กปฐมวยั  
                  ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กของอบต.หญา้ปลอ้งรายละเอยีด  ดงัน้ี 
                      คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 
                        1.  เครือ่งเลน่ปีนป่ายบา้นมกีระดานลืน่พรอ้มอโุมงค์  จ านวน   2   ชุด   
                            ชุดละ   40,000.-บาท  เป็นเงนิจ านวน    80,000.-บาท(ราคาตามทอ้ง     
                            ตลาด) ใหก้บัศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่- โนนแย ้ และศนูย์  
                            พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก 
                                -  ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่  175  ซม. X ยาวไมน้่อยกวา่   300  ซม.   
                                           X สงูไมน้่อยกวา่  170  ซม. 
                                -  ผลติจากพลาสตกิแข็งแรงไมเ่ป็นอนัตรายตอ่เด็ก 
 

                         2. โยกเยกรูปสตัว์  จ านวน  4  ตวั  ตวัละ  4,000.-บาท   เป็นเงนิ 
                            จ านวน  16,000.- บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) ใหก้บัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
                            บา้นหญา้ปลอ้ง 
                                -  ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่   43  ซม. X ยาวไมน้่อยกวา่  105 ซม.  
                                     X สงูไมน้่อยกวา่  36  ซม. 
                                                            ___(กองการศกึษาฯ) 

                                     ****** ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  5     
                                       แนวทางที่  5.1   ขอ้  8    หน้า  111 
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      งบเงนิอุดหนุน รวม 1,376,000 บาท 

           เงนิอุดหนุน รวม 1,376,000 บาท 

            เงนิอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 1,376,000 บาท 

                          -  เพือ่เป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนเป็นคา่อาหารกลางวนั   

                    ใหแ้ก ่ เด็กเล็ก ,เด็กอนุบาลและประถมศกึษาปีที่  1- 6   ส าหรบั    
                    โรงเรียน   3   โรงเรียน  ซึง่สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
                    ข ัน้พื้นฐาน(สพฐ.)  ดงัน้ี  
                           1.  โรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง (64 คน X20.-บาท X 200 วนั)    

                                      =    256,000.-  บาท 
                           2.  โรงเรียนบา้นโนนแย้  (126 คน X20.-บาท X 200 วนั)         

                                      =    504,000.-  บาท 
                              3.  โรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง  (154 คน X20.-บาท X 200 วนั)    

                                      =    616,000.-  บาท 
                                                    รวม   1,376,000.-  บาท 
                                                         ___(กองการศกึษาฯ) 

                                      *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 3    
                                     แนวทางที่  3.3   ขอ้   3     หน้า  68   
 

      

 
 

แผนงานสาธารณสุข 

    งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 95,000 บาท 

        งบด าเนินงาน รวม 35,000 บาท 

             คา่ใช้สอย     รวม 35,000 บาท 

             รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ       

                    โครงการป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ จ านวน 35,000 บาท 

                                 -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการด าเนินโครงการป้องกนั 

                          โรคพษิสนุขับา้ออกบรกิารฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ในพื้นที่  
                          ต าบลหญา้ปลอ้ง  และเสรมิสรา้งความเขา้ใจใหป้ระชาชนเห็นถงึ   
                          ความส าคญัและอนัตรายจากโรคพษิสนุขับา้ ___(ส านกังานปลดั) 

                                    *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 1     
                                      แนวทางที่  1.4   ขอ้  1    หน้า  53 
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       งบเงนิอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

           เงนิอุดหนุน รวม 60,000 บาท 

            เงนิอุดหนุนเอกชน จ านวน 60,000 บาท 

                    - โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานในเขตอบต.หญา้ปลอ้ง 

                  ต ัง้ไว้  60,000.-บาท   
                               เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการพฒันาสาธารณสขุมลูฐานในเขต  
                       อบต.หญา้ปลอ้ง  โดยจดัสรรเป็นคา่ด าเนินงานของอสม. หมูบ่า้นละ   
                        7,500.- บาท จ านวน  8  หมูบ่า้น  เพือ่ใหอ้สม.ด าเนินการใน  3  กลุม่              
                        กจิกรรม ไดแ้ก ่  
                                 1)  การพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสขุ 
                                 2)  การแกไ้ขปญัหาสาธารณสขุในเรือ่งตา่งๆ 
                                 3)  การจดับรกิารสขุภาพเบือ้งตน้ในศนูย์สาธารณสขุมลูฐาน 
                                      ชุมชน(ศสมช.) 
                      แยกเป็น  : 
                      (1)  อดุหนุนส าหรบัการพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน บา้นหญา้ปลอ้ง  
                            หมูท่ี ่ 1  จ านวน   7,500.- บาท 
                      (2)  อดุหนุนส าหรบัการพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน บา้นหญา้ปลอ้งเหนือ  
                            หมูท่ี ่ 2   จ านวน  7,500.- บาท 
                          (3)  อดุหนุนส าหรบัการพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน บา้นสรา้งเรือง  
                            หมูท่ี ่ 3   จ านวน  7,500.- บาท 
                      (4)  อดุหนุนส าหรบัการพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน บา้นวงัไฮ  
                            หมูท่ี ่ 4   จ านวน  7,500.- บาท 
                          (5)  อดุหนุนส าหรบัการพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน บา้นอก  
                            หมูท่ี ่ 5   จ านวน  7,500.- บาท 
                      (6)  อดุหนุนส าหรบัการพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน บา้นโนนหลอ่  
                            หมูท่ี ่ 6    จ านวน  7,500.- บาท 
                      (7)  อดุหนุนส าหรบัการพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน บา้นโนนแย ้ 
                            หมูท่ี ่ 7   จ านวน   7,500.- บาท 
                      (8)  อดุหนุนส าหรบัการพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน บา้นโนนส านกั  
                            หมูท่ี ่ 8   จ านวน   7,500.- บาท 
                                                               ___(ส านกังานปลดั) 

                              *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 1     
                                  แนวทางที่  1.1   ขอ้  1    หน้า  46 

      

 
 

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

    งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท 

         งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

              คา่ใช้สอย รวม 20,000 บาท 

              รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ       

                     โครงการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร ้ จ านวน 20,000 บาท 

                                    -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส  

                            และผูย้ากไรใ้นเขตพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง  เพือ่สงเคราะห์ชว่ยเหลือ 
                            ประชาชนทีย่ากไรแ้ละดอ้ยโอกาสตามอ านาจหน้าทีข่องอบต. 
                                                                __(ส านกังานปลดั) 

                                      *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 1     
                                          แนวทางที่  1.2   ขอ้  6    หน้า  50 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

    งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 3,165,420 บาท 

        งบบุคลากร รวม 908,580 บาท 

             เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 908,580 บาท 

             เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 753,120 บาท 

                            - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 

                   (รวมข ัน้เงนิเดอืน)  ใหแ้ก ่ พนกังานสว่นต าบล จ านวน  3  อตัรา  
                   ต ัง้จา่ย  12  เดอืน  คอื  ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองชา่ง (นกับรหิาร 
                   งานชา่ง),นายชา่งโยธา  และเจา้พนกังานธุรการ___(กองช่าง) 
 

      

              เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

                            -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง  ใหก้บั  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

                    (นกับรหิารงานชา่ง) ต ัง้จา่ยไว้  12  เดอืน__(กองช่าง) 
 

      

              คา่ตอบแทนพนกังานจ้าง จ านวน 112,800 บาท 

                            -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี                  

                     (รวมข ัน้เงนิเดอืน) ใหแ้ก ่  พนกังานจา้งตามภารกจิ  คอื  ต าแหน่ง   
                      ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ__(กองช่าง) 
 

      

               เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจ้าง จ านวน 660 บาท 

                              -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว  รวมท ัง้เงนิที ่               

                       จา่ยเพิม่ตา่งๆ  ตามทีร่ะเบยีบกฎหมายก าหนด   ใหแ้ก ่ พนกังานจา้ง 
                       ตามภารกจิ  คอื  ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ__(กองช่าง) 
 

      

       งบด าเนินงาน รวม 1,723,840 บาท 

             คา่ตอบแทน รวม 128,240 บาท 

             คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ จ านวน 58,240 บาท 

                        - เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ   ต ัง้ไว้   58,240.-  บาท 

                           เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะ 
                  เป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่  และผูม้สีทิธิไ์ดร้บัตาม  
                  ระเบยีบกฎหมายและหนงัสอืส ั่งการก าหนด___(กองช่าง) 

                           *****ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์  
                        ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่   
                        ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 
 

      

              คา่เช่าบา้น จ านวน 50,000 บาท 

                           -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น หรือคา่เชา่ซ้ือบา้นหรือคา่ผอ่นช าระเงนิกู้ 

                    เพือ่ช าระราคาบา้น  ใหแ้ก ่  พนกังานสว่นต าบลและผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้าม  
                    กฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนด__(กองช่าง) 
 

      

              เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

                             - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนกังาน  

                     สว่นทอ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการ  
                     ก าหนด___(กองช่าง) 
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            คา่ใช้สอย รวม 617,600 บาท 

            รายจ่ายเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 527,600 บาท 

                       -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร  คอื  จา้งเหมาบคุคลเพือ่ปฏบิตังิานใน   

                  หน้าทีช่า่งไฟฟ้า ,ชา่งส ารวจ ,ผลติน ้าประปา ,บนัทกึขอ้มลู และจา้งเหมาอืน่ๆ 
                  ทีเ่ป็นกจิการในอ านาจหน้าทีข่องอบต.  ตลอดจนคา่จา้งเหมาแรงงานคนงาน 
                  ท ั่วไป  คา่จา้งเหมาแรงงานท าของ คา่จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์โฆษณา 
                  เผยแพร ่ คา่จา้งเหมาจดัท าวารสารหรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ  คา่จา้งเหมาแรงงานที ่
                  ไดม้าซึง่บรกิาร หรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็น  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บ 
                  หนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื  คา่ซกัฟอก  คา่ก าจดัสิง่ปฏกิูล  คา่ระวางบรรทุก   
                  คา่เชา่ทรพัย์สนิ(ยกเวน้ คา่เชา่บา้น)  คา่โฆษณาและเผยแพร(่รายจา่ยเกีย่วกบั  
                  การจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีง  โทรทศัน์  
                  โรงมหรสพ  หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ)  คา่เบีย้ประกนั คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดี  
                  ตามค าพพิากษา  คา่ธรรมเนียมตา่งๆฯลฯ___(กองช่าง) 
 

      

            รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ       

                   คา่ใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการและคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนาตา่ง  ๆ จ านวน 60,000 บาท 

                                    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน– นอก 

                            ราชอาณาจกัรและการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศช ั่วคราว เชน่  
                            คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ   
                            คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม  
                            สมัมนาตา่งๆของพนกังานสว่นต าบล  เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธ ิ 
                            เบกิตามทีก่ฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการก าหนด___(กองช่าง) 
 

      

           คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

                           - เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิวสัดุ ครุภณัฑ์ตา่งๆ  

                      เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ___(กองช่าง) 
 

      

           คา่วสัด ุ รวม 720,000 บาท 

            วสัดุส านกังาน จ านวน 40,000 บาท 

                        -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน   เชน่  หนงัสอื  เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก   

                 เครือ่งเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก  ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดัเหล็ก   
                 กรรไกร  เกา้อีพ้ลาสตกิ  แปรงลบกระดานด า  ตรายาง  ขาต ัง้(กระดานด า)   
                 ทีถู่พื้น   ตะแกรงวางเอกสาร  เครือ่งตดัโฟม  เครือ่งตดักระดาษ   เครือ่งเย็บ 
                 กระดาษ  กุญแจ ภาพเขยีน  แผนที ่ พระบรมฉายาลกัษณ์  แผงปิดประกาศ   
                 แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่วยงาน  แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ  
                 มูลี่ ่ มา่นปรบัแสง(ตอ่ผนื)  พรม(ตอ่ผนื)  นาฬกิาต ัง้หรือแขวน  พระพุทธรูป   
                 พระพุทธรูปจ าลอง  กระเป๋า  ตาช ั่งขนาดเล็ก  กระดาษ หมกึ  ดนิสอ   
                 ปากกา  ยางลบ  น ้ายาลบค าผดิ  เทปกาว  ลวดเย็บระดาษ  กาว  ชอล์ค   
                 สมดุ   ซองเอกสาร   ตลบัผงหมกึ   น ้าหมกึปรนิท์   เทป พี วี ซี แบบใส   
                 น ้ายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไมบ้รรทดั  คลปิ เป๊ก  เข็มหมดุ   
                 กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมดุบญัชี  สมดุประวตัขิา้ราชการ  แบบพมิพ์   
                 ผา้ส าลี  ธงชาต ิ  สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์  ของใชใ้นการบรรจุ  
                 หีบหอ่ น ้ามนั  ไข  ขีผ้ึง้   น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ  
                   ____(กองชา่ง) 
                    *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ  ที ่มท 0808.2/ว 1248 

                       ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559  และกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง     
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            วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 250,000 บาท 

                           -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่  ไมโครโฟน   

                    ขาต ัง้ไมโครโฟน  หวัแรง้ไฟฟ้า  เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดั 
                    แรงดนัไฟฟ้า  มาตรส าหรบัตรวจวงจรไฟฟ้า  เครือ่งประจุไฟ   ฟิวส์  
                    เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขดัรดั           
                    สายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  สวติซ์ไฟฟ้า  หลอดวทิยุทรานซติเตอร์และ  
                    ชิน้สว่นวทิยุ  ลูกถว้ยสายอากาศ  รีซีสเตอร์  มฟูวิง่คอยส์ คอนเดนเซอร์   
                    ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรบั  
                    วทิย ุ เครือ่งรบัโทรทศัน์  จานรบัสญัญาณดาวเทียม  ดอกล าโพง   
                    แผงวงจร  ผงัแสดงวงจรตา่งๆ  แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ ___ (กองช่าง) 
                           *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   
                             ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559  และกฎหมายระเบยีบ  

                             หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง     
 

      

            วสัดุก่อสรา้ง จ านวน 350,000 บาท 

                            - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง  เชน่  ไมต้า่งๆ  คอ้น  คมี  ชะแลง   

                  จอบ สิว่ เสยีม  เลือ่ย  ขวาน  กบไสไม ้ เทปวดัระยะ  เครือ่งวดัขนาดเล็ก   
                  เชน่ ตลบัเมตร  ลูกดิง่ สวา่น โถสว้ม  อา่งลา้งมอื ราวพาดผา้ น ้ามนัทาไม ้  
                  ทนิเนอร์  สี  ปนูซีเมนต์   ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบือ้ง  สงักะสี   
                  ตะป ู เหล็กเสน้  แปรงทาสี  ปนูขาว  ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา  ทอ่ตา่งๆ   
                  ทอ่น ้าบาดาล  ฯลฯ ___ (กองช่าง) 

                            *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   
                                 ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 27  มถินุายน  2559 และกฎหมายระเบยีบ 

                                 หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง     
 

      

             วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

                             - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  เชน่   
                     ชุดเครือ่งมอืผา่ตดั  ทีว่างกรวยแกว้  กระบอกตวง  เบา้หลอม   
                     หูฟงั (Stethoscope)  เปลหามคนไข้  คมีถอนฟนั  เครือ่งวดัน ้าฝน    
                     ถงัเก็บเชื้อเพลงิ   เครือ่งนึ่ง  เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์   ส าลี  และ     
                     ผา้พนัแผล  เวชภณัฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์เอกซเรย์  เคมภีณัฑ์  ออกซเิจน  
                     น ้ายาตา่งๆ  เลือด  สายยาง   ลูกยาง  หลอดแกว้  ลวดเชือ่มเงนิ  ถุงมอื   
                     กระดาษกรอง  จุกตา่งๆ  สตัว์เล้ียงเพือ่การทดลองวทิยาศาสตร์หรือ  
                     การแพทย์ หลอดเอกซเรย์  ฯลฯ ___(กองช่าง) 

                                   *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   

                                ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่  27  มถินุายน  2559     และกฎหมายระเบยีบ  

                                หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง     
 

      

             วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 10,000 บาท 

                          - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่   เชน่  ขาต ัง้กลอ้ง   

                     ขาต ัง้ เขยีนภาพ  กลอ่งและระวงิใสฟิ่ล์มภาพยนตร์  เครือ่งกรอเทป   
                     เลนส์ซูม  กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป  พูก่นั  ส ี กระดาษเขยีนโปสเตอร์   
                     ฟิล์ม  เมมโมรีก่าร์ด  ฟิล์มสไลด์  แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ(ภาพยนตร์ ,  
                     วีดโิอเทป ,แผน่ซีด)ี  รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง  อดั  ขยาย   
                     ภาพถา่ยดาวเทียม  ฯลฯ____(กองช่าง) 

                               *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   
                                 ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 27  มถินุายน  2559   และกฎหมายระเบยีบ 

                                 หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง     
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             วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

                       -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์   เชน่  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู   

                  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู(Diskette ,Floppy  Disk ,Removable Disk , 

                     Compact  Disc ,Digital  Video Disc ,Flash  Drive)  เทปบนัทกึขอ้มลู  

                     (ReelMagnetic  Tape ,Cassette  Tape ,Cartridge  Tape)  หวัพมิพ์หรือ  
                  แถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบั 
                  เครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ  หน่วยประมวลผล   
                  ฮาร์ดดสิก์ไดนร์  ซีดรีอมไดร์ฟ  แผน่กรองแสง  แผงแป้นอกัขระหรือ  
                  แป้นพมิพ์(Key  Board)  เมนบอร์ด(Main  Board) ,เมมโมรีช่ปิ  

                     (Memory  Chip)  เชน่   RAM   คตัซีทฟีดเตอร์(Cutsheet  Feeder)   
                  เมาส์(Mouse)   พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์(Printer  Switching  Box)   
                  เครือ่งกระจายสญัญาณ(Hub)  แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card)  เชน่   
                     Ethernet  Card , Lan Card  ,Anti  virus  Card , Sound  Card  เป็นตน้   
                  เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ เชน่  แบบดสิเกตต์(Diskette)   
                  แบบฮาร์ดดสิต์(Hard  Disk)  แบบซีดรีอม(CD - ROM) แบบออพตคิอล  

                     (Optical) เป็นตน้  ฯลฯ   ____(กองช่าง)   

                              *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ  
                             ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 27  มถินุายน  2559  และกฎหมายระเบยีบ 

                             หนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง   
    
 

      

            คา่สาธารณูปโภค รวม 258,000 บาท 

            คา่ไฟฟ้า จ านวน 258,000 บาท 

                          -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัประปาบา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี ่ 2 , 

                ประปาบา้นสรา้งเรือง  หมูท่ี ่ 3  และประปาบา้นโนนหลอ่โนนแย้ หมูท่ี ่ 6,7 
                 ___(กองช่าง) 
 
 

      

      งบลงทุน รวม 533,000 บาท 

             คา่ครุภณัฑ ์ รวม 533,000 บาท 

            ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

                        รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด  1  ตนัปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า   

                          2,400 ซีซี  ขบัเคลือ่น   2   ล้อ  แบบธรรมดา 

จ านวน 523,000 บาท 

                         คณุลกัษณะเฉพาะ 
                                1.)  มนี ้าหนกับรรทุกไมต่ ่ากวา่   1   ตนั 
                                2.)  เป็นรถชว่งยาว 
                                3.)  เป็นกระบะส าเร็จรูป 
                                4.)  เป็นราคารวมเครือ่งปรบัอากาศ 
                             *****ต ัง้งบประมาณตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านกังบประมาณ  
                                       เดือนมนีาคม 2558 

                            *******ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 5     
                                       แนวทางที่  5.1   ขอ้  8    หน้า  111 
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           ครุภณัฑ์ก่อสรา้ง       

                   เลือ่ยไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

                           -  เพือ่จดัซ้ือเลือ่ยไฟฟ้า  จ านวน  1  อนั (ราคาตามทอ้งตลาด) 

                               คณุสมบตัดิงัน้ี 
                                    1.) ก าลงัเครือ่งยนต์ไมน้่อยกวา่   0.80  แรงมา้ 
                                    2.) ยาวไมน้่อยกวา่  11  นิ้ว   
                                    3.) ความจุน ้ามนัเชื้อเพลงิไมน้่อยกวา่  250  CC   
                                    4.) ถงัน ้ามนัหลอ่โซค่วามจุไมน้่อยกวา่  148  CC 

                                           __(กองช่าง) 

                                        *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562    ยุทธศาสตร์ที ่  5     
                                           แนวทางที่  5.1   ขอ้  8    หน้า  111  

 
 

      

   งานไฟฟ้าถนน รวม 77,000 บาท 

        งบลงทุน รวม 77,000 บาท 

            คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง รวม 77,000 บาท 

             คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั       

                  โครงการตอ่เตมิห้องเก็บพสัดุอบต.หญ้าปล้อง จ านวน 77,000 บาท 

                      - ตอ่เตมิหอ้งเก็บพสัดอุบต.หญ้าปลอ้ง  กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  8.00 เมตร 

                            ****** ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่  4     

                                แนวทางที่  4.1   ขอ้  90   หน้า  91 

 

      

 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

    งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 274,000 บาท 

        งบด าเนินงาน รวม 274,000 บาท 

             คา่ใช้สอย รวม 274,000 บาท 

            รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ       

                  โครงการ อบต.สญัจร จ านวน 40,000 บาท 

                               -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการด าเนินโครงการ อบต.สญัจร 

                         ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้งโดยออกบรกิารเยีย่มเยียนพบปะประชาชนและ  
                         เพือ่รบัทราบปญัหาความเดอืดรอ้นความตอ้งการ ของประชาชนในพื้นที่ 
                         ต าบลหญา้ปลอ้งรว่มกบัหน่วยงานตา่งๆ__(ส านกังานปลดั) 

                              *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  5     

                                   แนวทางที ่ 5.2   ขอ้  1    หน้า  113 

      

                 โครงการปรองดองสมานฉนัท์สรา้งความสุขอย่างย ั่งยืน จ านวน 10,000 บาท 

                               - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการปรองดองสมานฉนัท์   

                         สรา้งความสขุอยา่งย ั่งยืนใหแ้กป่ระชาชนในต าบลหญา้ปลอ้ง โดยการจดั  
                         กจิกรรม/โครงการ ทีมุ่ง่สรา้งความรกั ความสามคัคคีวามปรองดอง  
                         ความสมานฉนัท์โดยเน้นการมสีว่นรว่มของประชาชนทุกภาคสว่น 
                         ___(ส านกังานปลดั) 

                                 *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562   ยุทธศาสตร์ที ่ 1     
                                     แนวทางที่ 1.3    ขอ้  8    หน้า  52 
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                   โครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ จ านวน 65,000 บาท 

                               -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบ าบดัและสง่เสรมิอาชีพใหก้บั 

                        ผูต้ดิยาเสพตดิตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพ้ืนที่  
                        ต าบลหญา้ปลอ้ง__(ส านกังานปลดั) 

                               *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  1     
                                      แนวทางที่  1.3   ขอ้  3    หน้า  51 

 

      

                   โครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในโรงเรียน/สถานศกึษา จ านวน 20,000 บาท 

                            -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ  

                        ในโรงเรียน/สถานศกึษาป้องกนักลุม่เสีย่งคอื เด็กและเยาวชนในโรงเรียน/ 
                        สถานศกึษาในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้งไมใ่หเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 
                          ___(ส านกังานปลดั) 

                                 *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  1     
                                      แนวทางที่  1.3   ขอ้  2    หน้า  51 

 

      

                   โครงการศรีสะเกษพฒันาตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง จ านวน 89,000 บาท 

                                 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการศรีสะเกษพฒันาตามแนวทาง 

                          ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ  
                          พระเจา้อยูห่วั  เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลงิถวลัยราชสมบตัิ  
                          ครบ 70 ปี  9  มถิุนายน  2559  และเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ  
                          พระบรมราชนีินาถ  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  
                          7  รอบ  12  สงิหาคม  2559  และสง่เสรมิการท างานในเชงิบรูณาการ  
                          รว่มกนั  พฒันาสมาชกิในชุมชนใหม้อีงค์ความรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพียง  
                          สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้__(ส านกังานปลดั) 
                                  *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  2     
                                       แนวทางที่  2.3   ขอ้  6   หน้า  62 

 

      

                  โครงการสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และจติอาสา พฒันาวดั ชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

                             - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิคณุธรรม  จรยิธรรม  และ  

                        จติอาสา  พฒันาวดัชุมชนเพือ่ปลูกฝงัสรา้งจติส านึกทีด่แีละมจีติสาธารณะ  
                        ตอ่ชุมชนและสงัคม__(ส านกังานปลดั) 

                                  *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 1     

                                      แนวทางที่  1.1   ขอ้  11    หน้า  49 

 

      

                    โครงการสง่เสรมิอาชีพแบบเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด ารฯิ จ านวน 20,000 บาท 

                              - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิอาชีพแบบเศรษฐกจิ   

                        พอเพียง ตามแนวพระราชด ารฯิโดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงของ  
                        พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ__(ส านกังานปลดั) 

                                *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  2     
                                  แนวทางที่  2.1   ขอ้  6    หน้า  58 

 

      

                    โครงการสรา้งความย ั่งยืนหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียงตน้แบบ จ านวน 20,000 บาท 

                               -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสรา้งความย ั่งยืนหมูบ่า้น  

                        เศรษฐกจิพอเพียงตน้แบบสง่เสรมิใหค้รวัเรือนหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียง  
                        ตน้แบบพึง่พาตวัเองได้__(ส านกังานปลดั) 

                                    *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  2     
                                     แนวทางที่  2.3   ขอ้  7   หน้า  62 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

    งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ รวม 170,000 บาท 

        งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท 

              คา่ใช้สอย รวม 170,000 บาท 

              รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ       

                      โครงการวนัผูสู้งอาย ุ จ านวน 140,000 บาท 

                                      - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการวนัผูส้งูอายุ  เป็นการ 

                            สง่เสรมิอนุรกัษ์บ ารุงรกัษาศลิปะจารีตประเพณี  ภมูปิญัญาทอ้งถิน่   
                            วฒันธรรมอนัดงีามใหค้งอยูคู่ก่บัสงัคมไทยตลอดไปและไดแ้สดง   
                            ความกตญัํกูตเวทีรดน ้าขอพรผูส้งูอายุ___(ส านกังานปลดั) 

                                      *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 1    
                                        แนวทางที่  1.2   ขอ้  1   หน้า  50 

 

      

                     โครงการศูนย์วฒันธรรมเฉลมิราชต าบลหญ้าปล้องประจ าปี 2560 จ านวน 30,000 บาท 

                                      -  เพือ่ศกึษาคน้ควา้องค์ความรูแ้ละเป็นการอนุรกัษ์มรดก  

                             ภมูปิญัญาทอ้งถิน่การตมีดีบา้นโนนหลอ่ – โนนแย ้ ใหเ้ป็น 
                             ศนูย์เรียนรูท้างวฒันธรรมทอ้งถิน่ประจ าต าบลหญา้ปลอ้ง  
                                                                ___(กองการศกึษาฯ) 

                                    *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  3     
                                      แนวทางที่  3.4   ขอ้  3    หน้า  70 

      

 

แผนงานการเกษตร 

    งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 30,000 บาท 

        งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

             คา่ใช้สอย รวม 30,000 บาท 

             รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ       

                  โครงการปลูกผกัไรด้นิปลอดสารพษิ จ านวน 30,000 บาท 

                                 -  เพือ่สง่เสรมิและถา่ยทอดเทคโนโลยีดา้นการเกษตรให้  
                           ประชาชนไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการมผีกัปลอดสารพษิไวบ้รโิภค  
                                                         ___(ส านกังานปลดั) 

                               *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  2     

                                  แนวทางที่  2.3   ขอ้  1    หน้า  61 
 

   

   งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้ รวม 40,000 บาท 

       งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

             คา่ใช้สอย รวม 40,000 บาท 

             รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่  ๆ       

                   โครงการปลูกป่าเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม จ านวน 40,000 บาท 

                                -  เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนตระหนกัและเห็นคณุคา่ของตน้ไม้  
                          และเพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  ___(ส านกังานปลดั) 

                                   *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  6     
                                   แนวทางที่   6.3   ขอ้  1   หน้า  119 
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แผนงานงบกลาง 

   งบกลาง รวม 8,590,999 บาท 

       งบกลาง รวม 8,590,999 บาท 

           งบกลาง รวม 8,590,999 บาท 

            เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 24,000 บาท 

                         -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมในอตัรา 

                 รอ้ยละ  5  ของคา่จา้งพนกังานจา้ง__(ส านกังานปลดั) 

                           *****ตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ   
                        ที ่ มท  0809.5 /ว 9  ลงวนัที่  22  มกราคม  2557 ,ประกาศคณะกรรมการกลาง   
                        พนกังาน  เรือ่ง  มาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัพนกังานจา้ง   ,กฎหมายวา่ดว้ยการประกนั 
                        สงัคม  และระเบยีบกฎหมายหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  

                           ******ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 5     
                                แนวทางที่  5.1   ขอ้  2    หน้า  109 

 

      

             เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 5,295,000 บาท 

                        -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหก้บัคนชราในพื้นที่  
                 ต าบลหญา้ปลอ้ง (เดมิ   612  คน  ต ัง้เพิม่   61  คน)____(ส านกังานปลดั) 
                             ****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   

                              ที ่ มท 0891.3 /ว 1502  ลงวนัที่  2  สงิหาคม  2559  

                             *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่1     
                              แนวทางที่  1.2  ขอ้  2  หน้า  50 

 

      

             เบี้ยยงัชีพคนพกิาร จ านวน 2,640,000 บาท 

                         -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหก้บัคนพกิารในพื้นที่  
                  ต าบลหญา้ปลอ้ง( เดมิ   235  คน   ต ัง้เพิม่  40  คน )___(ส านกังานปลดั) 
                               **** ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   
                                ที ่ มท 0891.3 /ว 1502  ลงวนัที่  2  สงิหาคม  2559  

                               *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 1     

                                แนวทางที่  1.2   ขอ้  3    หน้า  50 

 

      

             เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 72,000 บาท 

                           -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหก้บั  ผูป่้วยเอดส์             

                ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง (เดมิ   9  คน  ต ัง้เพิม่   3  คน)__(ส านกังานปลดั) 

                                *****ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีส่ดุ   

                                ที ่ มท 0891.3 /ว 1468  ลงวนัที่  7  กรกฎาคม  2559 
                                *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่ 1     
                                 แนวทางที่  1.2   ขอ้  4    หน้า  50 
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            ส ารองจ่าย จ านวน 300,000 บาท 

                         -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉินมสีาธารณภยัเกดิขึน้  หรือบรรเทา  

                 ความเดอืดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเทา่นัน้  หรือในกจิการทีไ่มส่ามารถ 
                 คาดการณ์ไดล้ว่งหน้า  เชน่ กรณีการเกดิสาธารณภยัตา่งๆ ,ภยัแลง้ ,วาตภยั , 
                 อคัคภียั ,อทุกภยั  เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพื้นที่ อบต.  
                 หญา้ปลอ้ง___(ส านกังานปลดั) 
                            *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  1     
                             แนวทางที่  1.4   ขอ้  3    หน้า  53 

 

      

             รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั จ านวน 110,000 บาท 

                  เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพอบต.หญา้ปลอ้ง   ต ัง้ไว้   110,000.- บาท 

                              -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพอบต.หญา้ปลอ้ง               
                       ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ  40  ของคา่บรกิารสาธารณสขุทีไ่ดร้บัจากกองทุน  
                       หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต_ิ__(ส านกังานปลดั) 

                             *****ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ   เรือ่ง   
                                 การก าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนินงานและ   
                                 บรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพื้นที่  พ.ศ. 2557   
                                 และกฎหมายระเบยีบหนงัสอืส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

                             *****ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  1     
                                 แนวทางที่  1.1   ขอ้  2    หน้า  46 

 

      

               เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นท้องถิน่ (กบท.) จ านวน 149,999 บาท 

                           - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  

                      (ก.บ.ท.)โดยหกัเงนิจากประมาณการรายรบัในอตัรารอ้ยละหนึ่ง (ไมร่วม  
                      รายรบัจากพนัธบตัร  เงนิกู ้ เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิใหห้รือเงนิอดุหนุน) 
                                                           __(ส านกังานปลดั) 

                                     *****ตามหนงัสอืส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่    
                                      ที ่ มท  0808.5/ว  28  ลงวนัที่  21  กรกฎาคม  2559 
                                     ******ปรากฏในแผนพฒันาสามปีพ.ศ.2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที ่  5     
                                      แนวทางที่  5.1   ขอ้  3    หน้า  109 

 
 

   

 

 

 

 

 

 


