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

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.  ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินการ   ตามหมวด ๕  การน าแผนไปปฏิบัติ ตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒     
ตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ได้รวบรวมโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เพื่อด าเนินการในพ้ืนที่ 
 

                   แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่ ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๑   
ซึ่งจะเป็นแผนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและอ านาจ
หน้าที่ต่อไป 
 
 

  (ลงช่ือ)     เสน่ห์   นามจนัทรา 
( นายเสน่ห์    นามจนัทรา) 

  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี 
                                                          นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหญา้ปลอ้ง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
ส่วนที ่1 

1.1  บทน า 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. 25๕๙   ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

        แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม   ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ท่ีด าเนินการ   ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒   เพ่ือให้การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒561-2564)ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และเพ่ือให้สอดคล้อง  กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๕๙  

 

1.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  
2. เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
3. เพ่ือเป็นการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่  
4. เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ที่ได้ด าเนินงานในพ้ืนที่  
 

1.๓   ขั้นตอนการจัดทาแผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวมรวมข้อมูลและการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  

         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ จะมี
การด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง  และโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่   โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน และการประกาศใช้  
                   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 

1.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  
1. ท าให้ทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  
2. ท าให้เกิดแนวทางการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
3. ท าให้เกิดการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่  
4. ท าให้เกิดความสะดวกในการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ที่ได้ด าเนินงานในพื้นท่ี 



 

๒ 

   
 
 
                                         
 
 

    ส่วนที่  ๒ 
 

    บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

               องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

๑.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
  ๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  
  ๑.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์  
  ๑.๓ แผนงานงบกลาง 
  ๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

  ๑๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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สนง.ปลัด อบต. 

 
 

” 
” 
” 
” 

รวม 9 11.69 8,971,200 47.60 

แบบ ผด. ๐๑ 



 

๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ 
       พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ๒.๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 ๒.๒ แผนงานการเกษตร 
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๐.74 
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สนง.ปลัด อบต. 
” 
 

รวม 4 5.19 16๙,0๐๐ 0.90 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



 

๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
  ๓.๑  แผนงานการศึกษา 
  ๓.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๓.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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กองการศึกษาฯ 
 
” 
” 
 

รวม 25 32.46 4,076,317 21.63 

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



 

๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 ๔.๒  แผนงานการก่อสร้าง/ปรบัปรุง/ซ่อมแซม ระบบประปา ถังเก็บน้ า แหล่ง 
        น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
 

 

 
๑2 
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11.58 
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กองช่าง 
” 
 
 

รวม ๑2 15.58 ๒,182,8๐๐ 11.58 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



 

๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
 ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 ๕.๒  แผนงานงบกลาง 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

19 
๒ 
- 

 

 
 
 

24.68 
2.60 

- 

 

 
 
 

๓,055,000 
222,520 

- 

 
 
 
 

16.21 
1.18 

- 

 
 
 
 

สนง.ปลัด อบต./
กองคลัง/กองช่าง/
กองการศึกษาฯ 
สนง.ปลัด อบต. 

รวม ๒1 27.28 3,277,520 17.39 

แบบ ผด. ๐๑ 



 

๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๖.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

๖.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๖.๓  แผนงานการเกษตร 
    6.4   แผนงานการท่องเที่ยว 
    6.5  แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค 
 

 
 
 

2 
- 
4 
- 
- 
 

 
 
 

2.60 
- 

5.20 
- 
- 
 

 
 
 

5๐,๐๐๐ 
- 

120,๐๐๐ 
- 
- 
 

 
 
 

0.26 
- 

0.64 
- 
- 
 

 
 
 

สนง.ปลัดอบต./ 
กองช่าง 

รวม 6 7.80 170,๐๐๐ 0.90 
รวมทั้งสิ้น ๗7 ๑๐๐ 18,846,837 ๑๐๐ 

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



 

๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ. ๒๕๖๒)    
                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี 
       ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์และปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลยัลักษณ ์
อัครราชกุมาร ี

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ด าเนินการโครงการรณรงค์และปอูงกัน
โรคพิษสุนัขบ้าฯ ในพื้นที่ต าบลหญ้าปล้อง 
เช่น ค่าฉีดวัคซีน,อุปกรณ์ในการฉดี,ค่า
ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ หมู่ที่ ๑-๘ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น 

๖0,000.- 
 

ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

  
 

 
 

           

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๙ 

 

 

 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด(ีต่อ)  
       ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ โครงการในพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   
 
 
1. โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามรมราชกุมาร ี
 
2. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
 
3. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค ์
 
 
4. โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number one 
(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา        
สิริวัฒนาพรรณวดี  

เพื่ออุดหนุน โครงการในพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน ๘  หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ  ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๑  
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๒  
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ ๓  
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๔  
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 

๑๖๐,๐๐๐.- 
 
 
 

ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

  
 

 
 

           

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๑๐ 

 

 
 
 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด(ีต่อ)  
    ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 
 

5. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
 
6. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
 

7. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
 
8. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค ์

 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านเอก หมู่ที่ ๕  
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโนนหล่อ หมู่ที่ ๖  
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโนนแย้ หมู่ที่ ๗  
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโนนส านัก หมู่ที่ ๘  
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 

 
 

ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

  
 

 
 

           

รวม 220,000.-    

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๑๑ 

 

 

 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี(ต่อ) 
    ๑.๓  แผนงานงบกลาง        

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพ
ให้กับคนชราในพื้นที่ต าบลหญ้าปล้อง 
(เดิม ๖๗๘ คน ตั้งเพิ่ม ๙๐ คน) 
 

๕,๗๘๕,๒๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

 (งบกลาง) 

 
 

           

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(อบต. จ านวน ๒๖๐ คน/ 
๘๐๐/เดือน/ปี) 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อการ 
ยังชีพให้กับคนพิการในพื้นที่ต าบล 
หญ้าปล้อง   

๒,๔๙๖,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

 (งบกลาง) 

 
 

           

๓ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
(อบต. ๑๕ คน/๕๐๐/เดอืน/ปี)  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะหเ์พื่อการ 
ยังชีพให้กับผู้ปุวยเอดส์ในพื้นที ่
ต าบลหญ้าปล้อง   
 

๙๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

 (งบกลาง) 

 
 

           

๔ เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต. 
หญ้าปล้อง 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.หญ้าปล้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๔๐ ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๑๑๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

(งบกลาง) 

            

๕ โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาติใน 
ต าบลหญ้าปล้อง  ฯลฯ 
(เงินส ารองจ่าย) 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน  มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนส่วนรวมเท่าน้ัน หรือในกิจการท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  เช่น กรณีการ
เกิดสารธารณภัยต่าง ๆ  ภัยแล้ง  วาตภัย  
อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ    เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
ต าบลหญ้าปล้อง 
 

๒๐๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 
 (งบกลาง) 

            

รวม 8,681,200.-    

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี(ต่อ) 

    ๑.๕  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              วัสดุเครื่องแต่งกาย 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครือ่งแต่ง

กาย เช่น เคร่ืองแบบ เสื้อ กางเกง ผา้

เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า 

รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ 

เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน  ละคร ฯลฯ  
 

๕๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๒ 
 
 

วัสดุเครื่องดับเพลิง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดเุครื่องดบัเพลิง
เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  

๒๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

 
 

           
 
 

รวม 70,000.-    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๑๓ 

 
 
 
 
 
 

 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสรมิสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
     ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
 

โครงการฝกึอบรมอาชพี

ให้กับผู้ดอ้ยโอกาสและ

ประชาชนท่ัวไป 

 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ด้อยโอกาส

และประชาชนทั่วไป   เช่น ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ค่าตอบแทนวทิยากร 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส

และประชาชนทั่วไป มคีวามรู้ทกัษะดา้น

อาชีพ ตลอดจนสร้างโอกาสทางเลือกใน

การประกอบอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนทั่วไป 

๓๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต./
พัฒนาชุมชน 

            

๒ 
 

โครงการศรีสะเกษพัฒนา

ตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายตามโครงการ 

ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีงโดยการน้อมน า 

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของในหลวง  รัชกาลท่ี ๙ มาประยุกต ์

ใชใ้นชีวิตส่งเสริมการท างานในเชงิ

บูรณาการร่วมกันพัฒนาสมาชิกใน

ชุมชนให้มีองค์ความรู้ดา้นเศรษฐกิจ

พอเพยีงสามารถน าไปใช้ในชีวิต 

ประจ าวันได้ และเพ่ือเป็นการเฉลิม

พระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ    

พระบรมราชนีนาถและสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร 

๘๙,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต./
พัฒนาชุมชน 

            

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๑๔ 

 
 
 
 
 
 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสรมิสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ (ต่อ) 
     ๒.๑ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชน   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓ โครงการสร้างความยั่งยนื

หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีง

ตน้แบบ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสรา้ง

ความย่ังยืนหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า

ป้าย ค่าตอบแทนวทิยากร และค่าใขจ้่าย

อื่นๆ ที่จ าเป็น  สง่เสรมิใหค้รัวเรือนหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบพึง่พาตนเองได้ 

20,000.- 

 
ต าบล 

หญ้าปล้อง 
ส านักงาน

ปลัด อบต./
พัฒนาชุมชน 

            

รวม 139,000.-    

 
 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสรมิสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ (ต่อ) 
     ๒.๒  แผนงานเกษตร   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการท าเกษตร
อินทรีย์หมู่บ้านต้นแบบตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการท าเกษตร
อินทรีย์หมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓0,000.- 

 

ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

            

รวม 30,000.-    

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๑๕ 

 
 
 
 

 
 
     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

๑ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
2562  เช่น     ค่าปาูย  ค่าของรางวัลส าหรับผู้
ร่วมกิจกรรม ค่าจัดสถานที ่ค่าจัดซุ้มนิทรรศการ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
 

๑๒๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองการศกึษาฯ             

๒. โครงการแนวทางการ
ปูองกันเด็กจมน้ าในเด็ก
ปฐมวัย 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการแนวทางการปูองกันเด็กจมน้ า
ในเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็น 
 

๒๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองการศกึษาฯ             

๓. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูด้้านการจัดการขยะ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ด้านการ
จัดการขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
ค่าปูาย ค่าวัสดุการอบรม  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่างและค่าใช้จา่ย
อื่นๆ  ท่ีจ าเป็น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยไดร้่วมกิจกรรมท าความสะอาดใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รู้จักคดัแยกขยะ  
 

๒๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองการศกึษาฯ             

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๑๖ 

 
 
 
 
 
 

 
 
     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

      ๓.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(เด็กอายุ3-5ปี) 
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอายุ3-5ปี) 
-ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว้  9,200.-บาท 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้  9,200.-บาท 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 13,800.-บาท 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 19,780.-บาท 
 

๕1,980.- 
 

-ศพด.บ้านเอก 
 - ศพด.บ้าน
โนนหลอ่ - 
โนนแย้ 
- ศพด.บ้าน
หญ้าปล้อง 

กองการศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

            

5 ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร
กลางวัน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  
3 ศูนย ์ ตั้งไว้  ๔๗๐,๔๐๐.-บาท 
-อบต.ตั้งสมทบค่าอาหารกลางวัน   
ตั้งไว้  50,000.-บาท 
 

520,400.- 
 

-ศพด.บ้านเอก 
 - ศพด.บ้านโนน
หล่อ - โนนแย้ 
- ศพด.บ้านหญ้า
ปล้อง 
 

กองการศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

            

6 ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 
 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย้ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง 
 

๑๖๓,๒๐๐.
- 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ทั้ง ๓ แห่ง 
 

กองการศกึษาฯ             

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๑๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 
     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ ค่าอาหารเสรมิ(นม) 
-โรงเรียน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ เด็กเล็ก, เด็กอนุบาลและประถมศึกษา 
 ปีที่ ๑-๖  ส าหรับโรงเรียน  ๓  โรงเรียน   
 ซ่ึงสกัด (สพฐ)  ตั้งไว้ ๕53,781.80.- บาท 
 
๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาหารเสริม 
(นม)  ใหแ้ก่ ศูนย์พัฒนา เดก็เล็กทั้ง  ๓  ศูนย์  
 ตั้งไว้ ๑83,955.20.- บาท 
 
๓.  อบต. ตั้งสมทบค่าอาหารเสริม (นม)    
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท 

787,737.- -ร.ร.ในเขต 
บริการ อบต. 

 ๓ แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ๓ ศูนย ์

กอง 
การศึกษาฯ 

            

๘ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียน  (สพฐ.)  ในเขต  
(อุดหนุน)  
 

  - เพื่อเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุน 
เป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็ก, 
เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ส าหรับ ๓ โรงเรียน ซึ่งสกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 
 

1,๑๕๖,๐๐๐.- 
 

โรงเรียนในเขต 
บริการ 

กอง
การศึกษา/
โรงเรียนใน
เขตบริการ 

            

 
     

 
  

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 

     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ต่อ) 
     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙ อุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลหญ้าปล้อง 
 
  

 ๑. อุดหนุน โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง     
   ตั้งไว้     ๓๐,๐๐๐.-บาท 
-โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
หมู่ที่ ๓,๕ ต าบลหญ้าปลอ้ง  เพื่อศึกษาสถานที่
ส าคัญ และแหล่งเรียนรูข้องภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
 ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 

๒. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแย ้  
   ตั้งไว้     ๓๐,๐๐๐.-บาท 
 -โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
หมู่ที่ ๔,๖,๗ เพื่อศึกษาสถานที่ส าคัญ 
 

 ๓. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าปลอ้ง  
     ตั้งไว้     ๓๐,๐๐๐.-บาท 
-โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
หมู่ที่ ๑,๒  เพือ่ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่
 

๔. อุดหนุน โรงเรียน สิริเกศน้อมเกล้า 
    ตั้งไว้     ๓๐,๐๐๐.-บาท 
-โครงการเข้าค่ายฝกึอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
 

๑๒๐,๐๐๐.- โรงเรียน 
ในพื้นที่ 

ต าบลหญ้า
ปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

  
 

 
 

         

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๑๙ 

 
 
 
 
 
 

 
      

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ต่อ) 
   ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๐ รายจ่ายเพื่อให้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีครูผูดู้แลเด็ก 
 ตั้งไว้  96,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคา่จ้างเหมา                                                                                 
บุคคลเพื่อปฏิบตัิงานในหน้าท่ีครผููดู้แลเด็ก  
และปฏิบตัิงานด้านอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
 

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จ าเป็น  
ตั้งไว้ 54,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตา่งๆ ที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร คา่เย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรพัย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจา้งเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ 
โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดี ตามค าพิพากษา ฯลฯ ) 

150,00๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

           

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๒๐ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ต่อ) 
     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑ รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่น  ๆ
๑)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบี้ยเลีย้งเดินทาง ค่าพาหนะ   
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่าน  ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ใน
การอบรม ประชุม สมัมนา ค่าใช้จา่ยอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการ  ฯลฯ ของ
พนักงานส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ 
ผู้ที่มีสิทธิเบิกตามที่กฎหมาย ระเบยีบ 
หนังสือสั่งการก าหนด 
 

๙๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

           

๑๒ ค่าบ ารุงรักษาและ 
ค่าซ่อมแซม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม
ทรัพย์สินวัสดุ ครภุัณฑต์่าง ๆ  เพือ่ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 

3๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

           

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๒๑ 

 
 
 
 
 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ต่อ) 
๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๓ ประเภทวัสดุ  
๑)  วัสดุส านักงาน 
๒)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
๓) วัสดุงานบ้านงานครัว 
 
 

๑)  วัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.-บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก  ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  
ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  
แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง(กระดาน
ด า) ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่อง
ตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนท่ี  พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผ่นปูาย
ชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นปูายจราจร
หรือแผ่นปูายต่างๆ  มู่ล่ี  ม่านปรับแสง(ต่อผืน) 
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  
พระพุทธรูปจ าลอง  กระเปา  ตาชั่งขนาดเล็ก  
กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  
น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ 
กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร   ตลับผงหมึก  
น้ าหมึกปริ้น เทปพีวีซี แบบใส  น้ ายาลบ
กระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป เปฺก  
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม  สมุดบัญชี  
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี    
ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ท่ี  ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อน้ ามันไข ขี้ผึ้ง  น้ าด่ืม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 

๙๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

 

กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ต่อ)  
๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๒) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3๐,๐๐๐.-บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive )  
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape ) 
หัวพมิพห์รือแถบพิมพ์ ส าหรับเครือ่งพิมพ์
คอมพวิเตอร ์ตลับผงหมกึส าหรับเครือ่งพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอ่เนือ่ง  สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์  
แผ่นกรองแสง แผงเปูนอกัขระ หรือ 
แปูนพิมพ ์(Key Board), เมนบอร์ด (Main 
Board), เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เช่น 
RAM คัตซีทฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder) 
เมาส ์(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนกิส์  
(Card) เช่น Ethernet Card,  Lan Card, Anti 
virus Card,   Sound Card  เป็นต้น เครื่อง
อ่านและบันทกึข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิ
สเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard 
Disk)แบบซีดีรอม(CD-ROM)  แบบออพติ
คอล (Optical)  เป็นต้น ฯลฯ 

 อบต. 
หญ้าปล้อง 

 

กองการศึกษาฯ             

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ต่อ)  
๓.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๓) วัสดุงานครัว  ตั้งไว้  3๐,๐๐๐.- บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว  
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟูา กระทะไฟฟูา 
หม้อไฟฟูา รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟูา 
กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าเย็น  ถังแก๊ส  
เตา ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง  
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน  
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ      
 

 อบต. 
หญ้าปล้อง 

 

กองการศกึษาฯ             

๑๔ ค่าสาธารณูปโภค 
๑. ค่าไฟฟูา 
 

- เพื่อเป็นค่าไฟฟูาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.หญ้าปล้อง 
 

๓๐,๐๐๐.- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัดอบต.
หญ้าปล้อง 

 

กองการศกึษาฯ             

รวม 3,349,317               

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ(ต่อ) 
    ๓.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประจ าปีของจังหวัด
(งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไท 
ศรีสะเกษ และงานกาชาด)   
 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก ่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๑๕,๐๐๐.- อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด             

๒ โครงการขอรับการสนบัสนุน
กิจกรรมบริจาคโลหติให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัดศรสีะเกษ 
(อุดหนุน) 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก ่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

15,000.- 
 

อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด 
  
 

            

๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพความเข้มแข็งในการ
ในรักษาความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน(ชรบ.)  
(อุดหนุนอ าเภอเมืองศรีสะเกษ) 
 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก ่
 ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๔,000.- 
 

อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด 
  
 

            

๔ โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก ่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๓๐,๐๐๐.- อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด             

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ(ต่อ) 

    ๓.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอเมืองศรสีะเกษ 
 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒๐,000.- 
 

อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด 
  
 

            

๖ โครงการสนับสนุน
งบประมาณการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 

5,000.- 
 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด 
  
 

            

รวม 89,000               

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๒๖ 

 
 
 
 
 
   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ(ต่อ) 

    ๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจ้างเหมาบริการ
ทาสีรั่ว ศพดงบ้านโนน
หล่อ-โนนแย ้

-เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยการจ้างเหมา

บริการทาสีร้ัว ศพด. บา้นโนนหลอ่-

โนนแย ้

 

๔๐,000.- 

 

  - ศพด.บา้นโนน

หล่อ - โนนแย้ 

หมูท่ี่  ๖       

ต. หญ้าปล้อง 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

๒ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นเอก 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านเอก 

120,000.-   - ศพด.บา้นเอก 

หมูท่ี่ ๕       

ต. หญ้าปล้อง 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

           

๓ โครงการปรับปรุงอาคาร
อบต.หญ้าปล้องหลังเก่า
เพื่อใช้เป็นศพด.บ้านเอก
(เพิ่มเติม) 

-เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงอาคารอบต.หญ้า
ปล้องหลังเก่า เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเอก(เพิ่มเตมิ) 

280,000.-   - ศพด.บา้นเอก 

หมูท่ี่ ๕       

ต. หญ้าปล้อง 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

    
 

        

รวม 440,000               

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๒๗ 

 
 
 
 
 
 
    ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ต่อ) 

     ๓.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการแข่งขัน
กีฬาสานสมัพันธ์ต้านยาเสพตดิ ส าหรับ
นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลหญ้าปล้อง ส่งเสรมิการออกก าลัง
กายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รูร้ัก
สามัคคมีีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รูช้นะ   
รู้อภัย ห่างไกลยาเสพตดิ 
 

๑๖๘,๐๐๐.- ต าบลหญ้า
ปล้อง 

กองการศึกษาฯ             

๒ โครงการ ”ที่อ่านหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน” 

-เพือ่ส่งเสรมิวัฒนธรรมการอ่าน 
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

๓๐,๐๐๐.- ต าบลหญ้า
ปล้อง 

กองการศึกษาฯ             

รวม 198,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๒๘ 

 
 
 
 
 
 

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการก่อสรา้งอาคาร

โรงจอดรถอบต.หญ้าปลอ้ง  
บ้านเอก หมูท่ี่ ๕ 

ต. หญา้ปล้อง 
490,000.- อบต. 

หญ้าปล้อง 
กองช่าง  

 
 

  
 

         

๒ โครงการก่อสรา้งถนน  

คสล. (เสน้หนองกระฮัวไป

คลองอีสานเขียว)เพิ่มเตมิ 

บ้านหญ้าปล้อง หมูท่ี่ 1  

ต.หญ้าปล้อง 

  กว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร 

หนา  0.15  เมตร 

(มพีืน้ท่ีไมน้่อยกว่า 308 ตร.ม) 

  หมูท่ี่  1  ต. หญา้ปลอ้ง 

200,000.- 

 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

๓ โครงการก่อสรา้งถนน  

คสล. (เสน้หนองขาม)

เพิ่มเตมิ บ้านหญ้าปลอ้ง 

หมูท่ี่ 2 ต.หญ้าปล้อง 

  กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร 

หนา  0.15  เมตร 

(มพีืน้ท่ีไมน้่อยกว่า 152 ตร.ม) 

  หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปล้อง 

99,900.- 

 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

4 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก(เส้นทางข้างคลองอีสาน
เขียวไปหนองกะแจม) 
บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที 2 
ต.หญ้าปล้อง 

  กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 

(มีปรมิาณหินคลกุไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.) 

  หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปล้อง 

99,000.- 

 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

๕ โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.
(เส้นไปคลองอีสานเขยีว) 
บ้านสร้างเรือง หมู่ที ่3 
 ต.หญ้าปล้อง 

กว้าง   4   เมตร    ยาว   77   เมตร    
หนา   ๐.๑5 เมตร 

 (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม)  
บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 ต.หญ้าปลอ้ง 

 

20๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๒๙ 

 
 
 
 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน(ต่อ) 
      ๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการก่อสรา้งถนน  

คสล. (เสน้ทางหน้าส านัก

สงฆ์หนองดินทราย) 

บ้านวังไฮ หมู่ท่ี 4 

ต.หญ้าปลอ้ง 
 

  กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร 

หนา  0.15  เมตร 

(มพีืน้ท่ีไมน้่อยกว่า 152 ตร.ม) 

  หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปล้อง 

99,900.- 

 
อบต. 

หญ้าปล้อง 
กองช่าง  

 
 

  
 

         

๗ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก(เส้นทางข้างพลังงาน
แสงอาทิตย์) บ้านวังไฮ 
หมู่ที ๔ ต.หญ้าปล้อง 

  กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 

(มปีรมิาณหินคลกุไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.) 

  หมูท่ี่  2  ต. หญา้ปล้อง 

99,000.- 

 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

๘ โครงการก่อสรา้งถนน  

คสล. (เสน้ไปหนองกบ)บ้าน

เอก หมูท่ี่ ๕ ต.หญ้าปลอ้ง 

  กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร 

หนา  0.15  เมตร 

(มพีืน้ท่ีไมน้่อยกว่า 152 ตร.ม) 

  หมูท่ี่  5  ต. หญา้ปลอ้ง 

200,000.- 

 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

9 โครงการก่อสรา้งถนน  

คสล.(เสน้ทางเชื่อมหมู่ท่ี 4) 

บ้านโนนหลอ่ หมูท่ี่ ๖ 

ต.หญ้าปลอ้ง 
 

  กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร 

หนา  0.15  เมตร 

(มพีืน้ท่ีไมน้่อยกว่า 152 ตร.ม) 

  หมูท่ี่  6  ต. หญา้ปลอ้ง 

200,000.- 

 
อบต. 

หญ้าปล้อง 
กองช่าง  

 
 

  
 

         

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๓๐ 

 
 
 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน(ต่อ) 
      ๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 

(เสน้ทางไปสถานธรรม) 

บ้านโนนแย้ หมู่ท่ี 7 

  ต. หญ้าปล้อง 

  กว้าง 4 เมตร ยาว 77 เมตร 

หนา  0.15  เมตร 

(มพีืน้ท่ีไมน้่อยกว่า 308 ตร.ม) 

  หมูท่ี่ 7  ต. หญา้ปล้อง 

20๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

๑๑ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.  

(ซอยหน้าบา้นยายจิน) 

บ้านโนนส านัก  หมูท่ี่ ๘ 

ต. หญ้าปล้อง 

 

  กว้าง ๔ เมตร  ยาว 104 เมตร 

หนา  0.1๐  เมตร 

(หรอืมพีื้นท่ีไม่น้อยกว่า 416 ตร.ม) 

  หมูท่ี่ ๗  ต. หญา้ปล้อง 

20๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

๑๒ เงินชดเชยสัญญาแบบปรบั
ราคาได้ (ค่า K)  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยในการณีท า
สัญญาจ้างก่อสรา้งที่ก าหนดเง่ือนไข
และหลักเกณฑ์สญัญาแบบปรับราคา
ได้(ค่า K) 
 

95,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

รวม 2,182,800               

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๓๑ 

 
 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  (ต่อ)  
           ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
ตั้งไว้ 84,000 บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิารคนงานทั่วไป และ
ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าจ้างเหมาบรกิารพนกังานขับรถยนตข์องอบต.
หญ้าปล้อง  ตั้งไว้ 96,000 บาท 
-เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างเหมาบรกิารพนักงานขบัรถยนต์
ของอบต.หญ้าปล้อง และปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่
ได้รับมอบหมาย 
ค่าจ้างเหมาบรกิารพนกังานขับรถยนต์ประจ า
รถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ ตั้งไว้  24,000 บาท 
-เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างเหมาบรกิารพนักงานขบัรถยนต์
ประจ ารถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์  และปฏิบัติงาน
ด้านอืน่ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
ค่าจ้างเหมาบรกิารพนกังานท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานอบต.หญ้าปล้อง ตัง้ไว้  96,000 บาท 
-เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างเหมาบรกิารพนักงานท าความ
สะอาดอาคารส านักงานอบต.หญ้าปล้อง  และ
ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าจ้างเหมาบรกิารยามรกัษาความปลอดภยัอาคาร
ส านักงานอบต.หญ้าปล้อง ตัง้ไว้  96,000 บาท 
-เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างเหมาบรกิารยามรักษาความ
ปลอดภัยอาคารส านักงานอบต.หญ้าปล้อง  และ
ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าจ้างเหมาบรกิารอื่นๆทีจ่ าเป็น ตั้งไว้ 4,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ตามค า
พิพากษา ฯลฯ ) 

400,๐๐๐.-   อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 

           

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๓๒ 

 
 
 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  (ต่อ)  
          ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ รายจ่ายเกี่ยวกับ 
การรับรองและพิธีการ 

๑)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่าของขวัญ  
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เล้ียงรับรอง  รวมทั้งค่าบริการด้วยและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นต้องจา่ยที่เกีย่วกบัการ
รับรอง  เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรบับุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวขอ้ง  ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของ
รายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ เงินกู้  เงินจ่าย
ขาดเงินสะสม  และเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
๒)  ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่น
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการ  
ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่มต่างๆ  
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ
ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาอบต.หญา้ปล้องหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบยีบ
หรือหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมอื่นๆ และเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องซ่ึงเข้า
ร่วมประชุม  

๔๕,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 

           

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๓๓ 

 
 
 
 

 
 ๕.  ยุทธศาสตรด์้านการเมืองการบริหาร  (ต่อ)  
           ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
๑)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ   
ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ในการอบรม ประชุม  สัมมนา  ค่าใช้จ่าย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ  ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาอบต.  พนักงาน
ส่วนต าบล  เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  และผู้ท่ีมีสิทธิ
เบิกตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ก าหนด 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 

           

4 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
๑)   ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)และ
ระเบียบกฎหมายก าหนดรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ หน้าท่ี 
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง 

๔๐๐,๐๐๐.- 
 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 

           

๕ ค่าบ ารุงรักษา 
และค่าซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 

           

๖ ค่าส ารวจความพึงพอใจของ
อบต.หญ้าปล้อง 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจความพึงพอใจ 
ในการให้บริการสาธารณะ ของ 
อบต.หญ้าปล้อง 
 

๓๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 

        
 

   

  

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๓๔ 

 
 
 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ) 
           ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

๗ ประเภทวัสดุ  แยกเป็น 
๑)  วัสดุส านักงาน 
๒) วัสดุงานบ้านงานครัว 
๓) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
๔) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

๑)  วัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 8๐,๐๐๐.-บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานท่ี
สามารถเบิกจ่ายได้ตามกฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการก าหนด เช่น หนังสือ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  
กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานด า 
ตรายาง ขาต้ัง(กระดานด า) ท่ีถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  
เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนท่ี  
พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผ่น
ปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นปูาย
จราจรหรือแผ่นปูายต่างๆ  มู่ลี่  ม่านปรับแสง
(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน 
พระพุทธรูป  พระพุทธรูปจ าลอง  กระเปา  
ตาชั่งขนาดเล็ก  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  
ปากกา  ยางลบ  น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร   
ตลับผงหมึก  น้ าหมึกปริ้น เทปพีวีซี แบบใส  
น้ ายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด 
คลิป เปฺก  เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟูม  
สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ผ้าส าลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ท่ี  ได้จากการซ้ือหรือ
จ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อน้ ามันไข 
ขี้ผึ้ง  น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ 

255,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 

           

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๓๕ 

 
 
 
 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ) 
           ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

  ๒) วัสดุงานครัว  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น 
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรปู มีด ถัง 
ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา 
โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟาู กระทะไฟฟูา 
หม้อไฟฟูา รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟาู กระติกน้ าร้อน 
กระติกน้ าเย็น  ถังแก๊ส  เตา ผงซักฟอก สบู่  
น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน 
ปลอกหมอน  หมอน ผ้าห่ม  ผ้าปูโตะ๊ น้ าจืดที่ซื้อ
จากเอกชน  ฯลฯ      
 

๓) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
ตั้งไว้ 15,๐๐๐.- บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย  
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ลอ็คเกียร์ ล็อคคลตัซ์  
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ยางรถยนต์  
น้ ามันเบรก น๊อกและสกร ูสายไมล์ เพลา  
ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) 
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก  ครัช พวงมาลัย  สายสาน
ใบพัด หม้อน้ า หวัเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ 
ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับ
ลูกปืน กระจกมองขา้งรถยนต์ กันชนรถยนต์  
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
 

               

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๓๖ 

 
 
 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ) 
           ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

  ๔) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  
แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันดีเซล   
น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบนซิน   น้ ามันเตา  น้ ามัน
จารบี  น้ ามันเครื่อง  ถ่าน  ก๊าส  ฯลฯ 
๕) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash 
Drive ) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape ) 
หัวพมิพห์รือแถบพิมพ์ ส าหรับเครือ่งพิมพค์อมพวิเตอร ์
ตลับผงหมกึส าหรบัเครื่องพมิพแ์บบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง  สายเคเบิล หนว่ยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงเปูนอกัขระ หรือ 
แปูนพิมพ ์(Key Board), เมนบอร์ด (Main 
Board), เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เช่น RAM 
คัตซีทฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์ 
(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box)  เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
 แผ่นวงจรอิเล็กทรอนกิส์  (Card) เช่น Ethernet 
Card,  Lan Card, Anti virus Card,   Sound 
Card  เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกขอ้มูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD-ROM)  
แบบออพติคอล (Optical)  เป็นต้น ฯลฯ 

               

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๓๗ 

          
 
 
 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ) 
           ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๘ ค่าสาธารณูปโภค 
๑) ค่าไฟฟูา 
๒) ค่าบริการโทรศัพท ์
๓) ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 
 
 
 
 

๑) ค่าไฟฟูา  ตั้งไว้  ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับอาคารส านักงาน
ท่ีท าการ อบต.หญ้าปล้อง และอาคารสิ่งปลูก
สร้างอื่นท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ รวมท้ังค่า
ไฟฟูาสาธารณะในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ   
 

๒)ค่าบริการโทรศัพท์   ตั้งไว้ ๕,๐๐๐.- บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับท่ีท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น ค่าโทรศัพท์
พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ฯลฯ และให้
หมายความถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 
 

๓)ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโทรภาพ
(โทรสาร)ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว    
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์น็ต 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ  
เช่น  ค่าเคเบิ้ลเทวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ 
ดาวเทียม ฯลฯ เป็นต้น  และให้หมายความถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
 

๓๕๕,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 

           

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๓๘ 

  
 
 
 
 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  (ต่อ) 
          ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
 

ค่าจ้างเหมาบริกาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
หน้าที่บันทึกขอ้มูล    ตั้งไว้ 24,000 บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ  คือ จา้งเหมา
บุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่บันทกึข้อมูล และ
ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบุคคลเพื่อ ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่จดมาตรน้ า ตั้งไว้ 86,400 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ คือ จา้งเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานในหนา้ที่จดมาตรน้ า และปฏิบัติงาน
ด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบุคคลเพื่อ ปฏิบัติ
หน้าที่จัดเก็บรายได้  ตั้งไว้ 39,600 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ คือ จา้งเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานในหนา้ที่จัดเก็บรายได้  และ
ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

150,000 
 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง             

๑๐ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
๑)  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ     ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม ประชุม 
สัมมนา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล 
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น และผู้ท่ีมีสิทธิเบิกตามท่ี
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการก าหนด 

6๐,๐๐๐.- 
 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง  
 

           

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๓๙ 

 
 
 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ)   
            ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่

 
โครงการ 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค
. 

ก.ย. 

๑๑ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยจา่ยเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ค่าปูาย แผ่น
พับ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 

50,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง  
 

           

๑๒ 
 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสด ุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ 
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

๑๕,๐๐๐.- 
 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง  
 

           

๑๓ ค่าวัสด ุ
๑) วัสดสุ านักงาน 
๒) วัสดุคอมพิวเตอร ์

 
๑) วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น หนังสือ 
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เกา้อี้
พลาสติก  แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง(กระดาน
ด า) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่อง
ตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขยีน  
แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ ์ แผงปิดประกาศ  แผ่น
ปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นปาูยจราจรหรือ
แผ่นปูายตา่งๆ  มู่ลี่  ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) 
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป  พระพุทธรูปจ าลอง  
กระเปา  ตาชั่งขนาดเล็ก  กระดาษ  หมกึ  ดินสอ  
ปากกา  ยางลบ  น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร   ตลับผงหมึก  
น้ าหมึกปริ้นท์ เทปพีวีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข  
กระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป เปฺก  เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน แฟูม  สมุดบัญช ี สมุดประวัตขิ้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าส าลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่  ได้จากการซ้ือหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจหุีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง  น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  

 
20๐,๐๐๐.- 

 
อบต. 

หญ้าปล้อง 

 
กองคลัง 

 
 

           

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๔๐ 

 
 
    

 
 
 
  ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ) 
             ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 

 ๒) วัสดุคอมพิวเตอร ์   ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive ) 
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape )  หัวพิมพห์รือแถบพิมพ์ ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลบัผงหมกึส าหรบัเครื่องพมิพแ์บบ
เลเซอร์ กระดาษตอ่เนือ่ง  สายเคเบิล หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดรฟ์ แผน่กรองแสง แผงเปูน
อักขระ หรือแปูนพิมพ ์(Key Board), เมนบอร์ด (Main 
Board), เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เช่น RAM 
คัตซีทฟีดเตอร์(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)  
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
(Card) เช่น Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus 
Card,   Sound Card  เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)แบบซีดีรอม(CD-ROM)  
แบบออพติคอล (Optical)  เป็นต้น ฯลฯ 

               

๑๔ ค่าสาธารณูปโภค 
๑) ค่าบริการไปรษณีย ์

 

 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณยี์  ค่าธรรมเนียม
การโอยเงินในระบบบริหารการเงิน การคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 

 
15,๐๐๐.- 

 
อบต. 

หญ้าปล้อง 

 
กองคลัง 

 
 

           

  

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ) 
          ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๕ รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบตัิ
หน้าท่ีช่างส ารวจ  ตั้งไว้  96,000.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ คือ จ้างเหมา
บุคคลคลเพื่อปฏิบตัิงาน ช่างส ารวจ  
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จ าเป็น  
ตั้งไว้   54,000.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตา่งๆ ที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลหญ้า
ปล้อง   เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักวอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทศัน์  
โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  )  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  ตามค า
พิพากษา   ฯลฯ   
 

150,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ) 
          ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๖ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ  
๑)  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่า
เบี้ยเลีย้งเดินทาง  ค่าพาหนะ      ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม ประชุม 
สัมมนา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล 
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น และผู้ที่มสีิทธิเบกิตามที่
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการก าหนด 
 

๕๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

๑๗ ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ทรัพย์สิน วัสดุ  ครุภัณฑต์่างๆ   เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   
 
 

๓๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๔๓ 

 
 
 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ) 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๘ ประเภทวัสดุ   
๑)  วัสดุส านักงาน 
๒)  วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ
๓)  วัสดุก่อสร้าง 
๔)  วัสดุวิทยาศาสตร ์
๕)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
๖)  วัสดุคอมพิวเตอร ์
 

๑) วัสดสุ านักงาน  ตั้งไว้ 60,000.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เช่น 
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก  ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  
ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  
แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง(กระดาน
ด า) ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่อง
ตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนท่ี  พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผ่นปูาย
ชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นปูายจราจร
หรือแผ่นปูายต่างๆ  มู่ล่ี  ม่านปรับแสง(ต่อ
ผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน 
พระพุทธรูป  พระพุทธรูปจ าลอง  กระเปา  
ตาชั่งขนาดเล็ก  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  
ปากกา  ยางลบ  น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซอง
เอกสาร   ตลับผงหมึก  น้ าหมึกปริ้นท์ เทป
พีวีซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข  กระดาษ
ไข  ไม้บรรทัด คลิป เปฺก  เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน แฟูม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี  ธงชาติ  
สิ่งพิมพ์ท่ี  ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง  น้ าด่ืม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  

49๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ)  
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๒)  วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ  
ตั้งไว้  15๐,๐๐๐.-  บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดไุฟฟูาและวทิยุ  เช่น 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง้ไฟฟูา 
เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดัน ไฟฟูา 
มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เครือ่งประจุไฟ 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา 
หลอดไฟ เขม็ขัดรดัสายไฟฟูา ปลัก๊ไฟฟูา สวัตซ์
ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซสีเตอร์ มูฟวิง่คอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ ส าหรับวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
ดอกล าโพง แผงวงจร ยังแสดงวงจรต่างๆ  แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ  
 

 อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๔๕ 

 
 

 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ)  
           ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๓)  วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว้   ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุการก่อสร้าง  เช่น   
ไม้ต่าง ๆ  ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย 
ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ 
ราวพาดผา้ น้ ามันทาไม้  ทินเนอร ์ ไม้  สี 
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทางสี ปูนขาว   
ท่อน้ า และอุปกรณป์ระปา ท่อต่างๆ  
ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ  
 

๔)  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 ตั้งไว้  15,๐๐๐.- บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย์ 
เช่น  ชุดเครื่องมือผ่าตดั ที่วางกรวยแก้ว
กระบอกตรง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) 
เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาตร์
ส าลีและผ้าพันแผล เวชภณัฑ์ แอลกอฮอล์ 
ฟิลม์เอกซเรย์  เคมภีัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ 
เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน 
ถุงมือ กระดาษกรอง  จุกต่างๆ สตัว์เลี้ยง เพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด
เอกซเรย์   ฯลฯ   
 

 อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ)  
           ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๕) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
     ตั้งไว้  ๕,๐๐๐.-บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
 เช่น  ขาตั้งกล้อง  ขาตั้งเขียนภาพ  กล่อง 
และระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์   เครื่องกรอเทป 
เลนส์ซูม  กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป  พู่กัน  สี  
กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม   เมมโมรี่การ์ด   
ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียง หรือภาพ 
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี)  รูปสี 
หรือขาวด าที่ได้จาการล้าง  อัด  ขยาย   
ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
 

 อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๔๗ 

 
 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ)  
           ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ๖) วัสดุคอมพิวเตอร ์   ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล  อุปกรณ์บนัทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash 
Drive ) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape )  
หัวพิมพ์หรือแถบพมิพ์ ส าหรบัเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกส าหรบัเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบลิ หน่วย
ประมวลผล ฮารด์ดสิกไ์ดร์ฟ ซีดรีอมไดร์ฟ แผน่
กรองแสง แผงเปูนอักขระ หรือแปูนพิมพ์ (Key 
Board), เมนบอร์ด (Main Board), เมมโมรี่ซิป 
(Memory Chip)  เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) 
พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊อกซ ์(Printer Switching 
Box)  เครื่องกระจายสญัญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์ (Card) เช่น Ethernet Card,  
Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card  
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมลูแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
 แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)แบบซีดีรอม 
(CD-ROM)  แบบออพติคอล (Optical)  
 เป็นต้น ฯลฯ 

 อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๔๘ 

 
 
 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ)   
           ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที ่
 

โครงการ 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๙ ค่าสาธารณูปโภค 
๑. ค่าไฟฟูา 
 

- เพื่อเป็นค่าไฟฟูาส าหรับประปา 
บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๒  
ประปาบ้านสร้างเรือง หมู่ที่ ๓  
ประปาบ้านโนนหล่อโนนแย้  หมูท่ี่ ๖, ๗ 
และประปาบ้านเอก หมู่ที่ ๕ 
 

๒๓๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

รวม 3,055,000               
 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ) 
       ๕.๒  แผนงานงบกลาง 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม   

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
ในอัตราร้อยละ 5  
ของค่าจ้างพนักงานจ้าง   
ตั้งจ่าย  12  เดือน 
 

52,530.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั 
(งบกลาง) 

 

            

๒ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) โดยหัก
เงินจากประมาณการรายรับในอัตราร้อยละ
หนึ่ง (ไม่รวมรายรับจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี 
ผู้อุทิศให้ หรือ เงินอุดหนุน) 
 

๑๖๙,๙๙๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั 
 (งบกลาง) 

 

 
 

    
 

       

รวม 222,520               

 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๔๙ 

 
 
 
 
 
 

  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ๖.๑  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา

เส้นทางไปวัดพระธาตุเรืองรอง 

 

 

   -เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงภูมิทัศน์

และพัฒนาเส้นทางไปวัดพระธาตุเรืองรอง 

เพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี   
 

๒๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๒ โครงการฝกึอบรมยุวมัคคุเทศก์    -เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรม 

ยุวมัคคุเทศก ์ เชน่ ค่าปา้ย ค่าวทิยากร 

ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเคร่ืองดื่มไม่มี

ส่วนผสมของแอลกฮอล ์และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ 

ท่ีจ าเป็น เพื่อให้เด็กนักเรียน หรือเยาวชน 

มคีวามรู้ และทักษะการเป็นมัคคุเทศก ์

สามารถตอ้นรับ เชิญชวน แนะน าและน า

นักท่องเท่ียวชมแหลง่ท่องเท่ียวในชุมชนได้

อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชนต์อ่ท้องถิ่นตน   
 

๓๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม ๕๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม(ต่อ) 
           ๖.๓  แผนงานการเกษตร   

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการอบรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยหมู่บ้านต้นแบบ  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการอบรม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยหมูบ้่าน

ตน้แบบ เช่น ค่าวทิยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร

วา่ง และเครื่องดื่มท่ีไม่มสี่วนผสมของ

แอลกอฮอล ์และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็น เพื่อ

สนับสนุนให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน มี

ความรู้ความสามารถ คัดแยกและจัดการขยะ

ได้อยา่งถูกตอ้ง 

๕๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๒ ค่าวัสดุการเกษตร 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น   เคียว, 
สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน 
ผานไถกระทะ  คราดซี่พรวนดิน ระหว่างแถว  
เครื่องดักแมลง  ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน
(ส าเร็จรูป) กระชัง ปุย  ยาปูองกันและก าจดั
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสตัว์ พืชและสตัว์    
พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุ
เพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช  เช่น  
ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  หน้ากาก
ปูองกันแก๊สพิษ   ฯลฯ 
 

๕,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ต่อ)  
           ๖.๓  แผนงานการเกษตร   

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓ โครงการคลองสวยน้ าใส 
ต าบลหญ้าปล้อง 
  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการคลอง

สวยน้ าใสต าบลหญ้าปล้อง  เชน่ ค่าจ้างเหมา 

รถแมคโคร คา่จ้างรถหกล้อ ค่าจ้างรถไถ 

และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น เพือ่ก าจัดวัชพืช 

ผักตบชวา ในแหล่งน้ าพื้นท่ีต าบลหญ้าปล้อง  
 

๕๕,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๔ โครงการส่งเสริมการปลูกปุาเฉลมิ
พระเกียรต ิ

-เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสริมการ

ปลูกปา่เฉลมิพระเกยีรติ 
๑๐,๐๐๐.- ต าบล 

หญ้าปล้อง 
ส านักงาน

ปลัด 
            

รวม 12๐,๐๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๓ 

 
 

 
 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒     

                                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
     ๓.1  แผนงานการศึกษา           

ที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
 

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 
 ตั้งไว้  7,800.-บาท 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน  ๒ 
ตู้ ราคาตู้ละ 3,9๐๐.-บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเอกและเพื่อใส่หนังสือให้ความรู้บริการ
ประชาชน ตามโครงการที่อ่านหนังสือทอ้งถิ่น 
รักการอ่าน 

7,800.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

๒ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

จัดซ้ือโต๊ะท างาน ตั้งไว้  17,200.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 4 
ตัว ตัวละ 2,500.-บาท 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหญา้ปลอ้ง 

17,200.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

๓ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 
ตั้งไว้ 2,500.-บาท 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหญา้ปลอ้ง 

2,500.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

๔ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

จัดซ้ือเก้าอี้แถว (4 ที่นั่ง)  
ตั้งไว้ 15,000.-บาท 
- เพื่อจัดซื้อเกา้อี้แถว (4 ที่นั่ง) จ านวน  2  ตวั  ตวัละ  
7,500.-บาท   เพื่อให้บริการประชาชนหรือผู้มา
ติดต่อราชการน่ังพกัรอระหว่างติดตอ่ราชการ 

15,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 

แบบ ผด. ๐๒/๑ 



 

๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (ต่อ) 
     ๓.1  แผนงานการศึกษา         

ที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕  ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
 

จัดซ้ือชั้นหนังสือ  ตั้งไว้  3,900.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นหนังสือ จ านวน  
3 ตัว ตัวละ 1,300.-บาท 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านเอก 
 

3,900.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

๖  ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

จัดซ้ือชั้นวางรองเท้า  ตั้งไว้  8,400.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นรองเท้า จ านวน  
2 ตัว ตัวละ 4,200.-บาท 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย้ 
 

8,400.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

๗  ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

จัดซ้ือท่ีวางหนังสือพิมพ์  
 ตั้งไว้  2,600.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือท่ีวางหนังสือพิมพ์  
จ านวน 1 ตัว เพื่อให้ความรู้และบริการประชาชน
ตามโครงการ”ท่ีอ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” 
 

2,600.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 57,400.-    

 
 
 
 



 

๕๕ 

 
 

๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 
     ๓.1  แผนงานการศึกษา   

ที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ครุภัณฑ์

การศึกษา 
 

จัดซ้ือโต๊ะเรียนส าหรับเด็ก 
 ตั้งไว้  88,000.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะเรียนส าหรับเด็ก 16  
ชุด ชุดละ  5,500.-บาท  
 

88,000. อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

๒ ครุภัณฑ์
การศึกษา 
 

จัดซ้ือเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 
 ตั้งไว้  87,000.-บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  
จ านวน  3  ชุด ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย
และทางสมอง ให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.หญ้าปล้อง ท้ัง 3 ศูนย์  

87,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 175,000.-    
 

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
     ๓.1  แผนงานการศึกษา   

ที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ครุภัณฑ์ไฟฟูา

และวิทยุ 
 

 จัดซ้ือเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี  
 ตั้งไว้ 9,000.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี จ านวน  
๑ เครื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง
(ห้องอนุบาล 2 ขวบ) 
 

9,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 9,000.-    

 
 



 

๕๖ 

 
 
 
 
๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
    ๓.1  แผนงานการศึกษา   

ที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร ่
 

โทรทัศน์แผลอีดี  (LED TV)  
ตั้งไว้  ๑๓,๑๐๐.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 
จ านวน ๑ เครื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 

๑๓,๑๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม ๑๓,๑๐๐.-    

 
 

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ๓.1  แผนงานการศึกษา   

ที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน ๑  เคร่ือง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนหล่อ-โนนแย้ 

๑๖,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม ๑๖,๐๐๐.-    

 
 
 
 
 
 



 

๕๗ 

 
 
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    ๕.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป  
 

ที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เคร่ืองปรับอากาศ  ตั้งไว้ 23,000.-บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนชนิดตั้งพ้ืนรหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู  
(ราคารวมค่าติดตั้ง)  จ านวน  ๑  เคร่ือง 
 

23,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

๒ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ  ตั้งไว้ 32,400.-บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนชนิดตั้งพ้ืน หรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู  
(ราคารวมค่าติดตั้ง)  จ านวน  ๑  เคร่ือง 

32,400.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  ตั้งไว้ ๔๗,๐00.-บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนชนิดตั้งพ้ืน หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด ๓๖,000 บีทียู  (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) จ านวน  ๑  เคร่ือง  

๔๗,๐00.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง             

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร  ตั้งไว้  7,500.-บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จ านวน  ๑ ตัว 
 

7,500.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กอาบสังกะสี  
 ตั้งไว้  120,000.-บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์บริการประชาชน 
จ านวน  ๔ หลัง  หลังละ  ๓๐,๐๐๐.-บาท 

120,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

 
 
 
 



 

๕๘ 

 
 
 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (ต่อ) 
    ๕.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป  

ที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  3,200.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  
จ านวน  ๑  ตัว 
 

3,200.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

 

กองคลัง 
            

7 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างาน  ตั้งไว้  4,800.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 
 จ านวน  ๑  ตัว 

4,800.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

 
กองคลัง 

            

8 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชั้นวางแฟูม ๒๐ ช่อง   
ตั้งไว้  ๒,๒00.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ ชั้นวางแฟูม ๒๐ ช่อง     
จ านวน  ๑  ตัว  
 

๒,๒00.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

 
กองคลัง 

            

9 ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมอืโยก   
 ตั้งไว้  ๑๒,๐๐๐.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ
และเข้าเล่มมือโยก จ านวน  ๑  เครื่อง 

๑๒,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

 
กองช่าง 

            

รวม 252,100    

 
 
 
 
 

 



 

๕๙ 

 
 
 
๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
          ๕.1  แผนงานการบรหิารงานท่ัวไป  

ที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทยุ 
 

ไมล์ประชุมห้องประชุมสภาอบต.หญ้าปล้อง 
-เพื่อจัดเป็นค่าจัดซื้อไมค์ห้องประชุมสภา
อบต.หญ้าปล้อง  
1. จัดซื้อ ไมค์ประชุม ส าหรับประธาน  
จ านวน  ๑  ตัว   ตั้งไว้  3,700.-บาท 
2. จัดซื้อไมค์ประชุมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม  
จ านวน  ๑๑ ตัว  ตั้งไว้  3๘,๕00.-บาท 
 

42,200.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

รวม 42,200.-    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๐ 

 
 
 
๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
          ๕.1  แผนงานการบรหิารงานท่ัวไป  

ที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ครุภัณฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ   
ตั้งไว้ 165,000.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ 
จ านวน ๓ ตัวตัวละ 55,000.-บาท 
 

165,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

๒ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
ตั้งไว้ 48,000.-บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)  
แบบ ๘ ช่อง จ านวน ๒ ตัว  
ตัวละ  ๒๔,๐๐๐.-บาท 
 

48,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

รวม 213,000.-    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๑ 

๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
   ๕.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป  

ที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ตั้งไว้  ๑๙,000.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ 
ข้อแข็ง จ านวน ๒ เครื่อง   
เครื่องละ  9,500.-บาท 
 

19,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

รวม 19,000.-    
 

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   ๕.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป  

ที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED  ขาวด า  
(18 หน้า/นาที)   ตั้งไว้  2,600.-บท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
LED  ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
ราคาเครื่องละ 2,600.-บาท  จ านวน  1 เครื่อง   

2,600.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

๒ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อจอภาพแบบ LED  หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 นิ้ว  จ านวน ๒ ตัว ตัวละ 
๔,๐๐๐.-บาท  ตั้งไว้  8,000.-บาท 

8,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

            

๓ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED  
ขาวด า (18  หน้า/นาที) จ านวน  ๑  เครื่อง 
 ตั้งไว้ ๒,600.-บาท 

๒,600.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง             

รวม 13,200.-    

 


