


 
 
 
 
 
 

       แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี 
       (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

       แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) 
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
         ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   

       จังหวดัศรีสะเกษ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 
           หน้า            

หลักการและเหตุผล                                    ก 
ส่วนที่ 1 บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี                ๑ 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี              ๑ 
3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี               ๑ 

 
ส่วนที่ 2 การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

      -  บัญชีสรุป/รายละเอียดโครงการพัฒนา               ๒-๕ 
                         แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  (ครั้งท่ี ๕)  
                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      -    รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)                 ๖-๑๒ 
                         แก้ไข  (ครั้งท่ี ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑  
       -  รายละเอียดโครงพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)                 ๑๓-๒๕ 
                         เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี ๑)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
    -    รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)               ๒๖-๔๔ 
         เพิ่มเติม  (ครั้งท่ี ๕)  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 256๑  
      -  บัญชคีรุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี ๕)        ๔๕-๕๓ 
 
    
                   ภาคผนวก 

๑. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ ๕ )  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       ๒. ส าเนาบันทึกประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓/๒๕๖๑   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                            ภาคผนวก 
 

๑. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) )แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  
(ครั้งท่ี ๕) ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

     ๒.  ส าเนาบันทึกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๓/๒๕๖๑    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                     ส่วนท่ี  ๑ 

                 บทน า 
 

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี 

    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

๒.วัตถุประสงค์ของการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี 

2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

3. ความจ าเป็นในด้านการจัดหา  วัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
บริหารกิจการตามอ านาจหน้าที ่

 

๓. ขั้นตอนการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีที่แก้ไข 

เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ที่แก้ไข 

เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม และ 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล     ส าหรับองค์การ  
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 
 



             

ค ำน ำ 
 
 

             ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) )   ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)    เมื่อวันที่  ๓๑ 
ตุลาคม  ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการ ที่มิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการ  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔)   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๔  (โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)   และข้อ   ๒๒   (เพ่ือประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้) องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๕) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามระเบียบฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ครบทุกด้านรวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือการปฏิบัติงานที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับภารกิจของ
หน่วยงานราชการที่เข้ามาพัฒนาท้องถิ่น  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญ้ำปล้อง 



           ก 
 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

          ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ไปแล้ว เมื่อวันที่   31  ตุลาคม  2559  นั้น 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2559  ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได้   โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้     1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   จัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมห รือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศ นั้น 

 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  มีความจ าเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการ
เพ่ือบรรจุไว้ในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ความจ าเป็นในด้า นการ
จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  เป็นไปตามระเบียบฯ   และเพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงานราชการที่จะเข้ามา
พัฒนาท้องถิ่น  จึงขออนุมัติด าเนินการจัดท าแผนฯ ดังกล่าว 

 

 



 

 

 

บัญชีสรุป/รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   

แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้งท่ี ๕) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 
 

 

๒๔ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   

แก้ไข (ครั้งท่ี ๑) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

๖



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   

เปลี่ยนแปลง  (ครั้งท่ี ๑) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

 

๑๓๓ 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   

 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๕) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(แบบ ผ.๐๑) 

 
 

 

๒๖



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่สีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๕) ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

 (แบบ ผ.๐๒) 
 

 

 

 

๓๘



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 

          แผนพฒันาท้องถิน่สี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที ่ ๕)      

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

    

 

     ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

     

 

        องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดศรีสะเกษ 

     (แบบ ผ.๐๓) 

 

๔๐



 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

 

          แผนพฒันาท้องถิน่สี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที ่๕)      

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

    

 

        องคก์ารบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดศรีสะเกษ 

     (แบบ ผ.๐๘) 

 
 

๔๕



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รับผิดชอบหลัก

๑ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน  - จดัซื้อเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ - 2,600 - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ หรือชนิด LED ขาวด า

ตามอ านาจหน้าที่ (18 หน้า/นาที)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๒ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน  - จดัซื้อจอภาพแบบ LED - 8,000 - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ หรือดกีวา่ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ๒๑.๕ นิ้ว

ตามอ านาจหน้าที่ จ านวน ๒  ตัว 

ตัวละ ๔,๐๐๐ บาท

ตัง้ไว ้๘,๐๐๐ บาท

๓ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - 23,000 - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ ขนาด 1๓,000 บีทียู

ตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  ๑ เคร่ือง - - -

๔ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - 32,400 - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ ขนาด 24,000 บีทียู

ตามอ านาจหน้าที่ จ านวน ๑ เคร่ือง

๔๖

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสปี ี(พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเตมิ (คร้ังที่ ๕) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องคก์ารบริหารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดศรีสะกษ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๘ 



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รับผิดชอบหลัก

๕ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อตูเ้ก็บเอกสาร(แบบไม)้ - 5,000 - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ จ านวน  ๑  ตู้

ตามอ านาจหน้าที่

๖ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร - 7,500 - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ จ านวน  ๑  ตัว 

ตามอ านาจหน้าที่

๗ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อเต็นท์โครงเหล็ก - 120,000 - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ อาบสังกะสี

ตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  ๔  หลัง

หลังละ ๓๐,๐๐๐ บาท

ตัง้ไว ้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๘ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ จดัซื้อไมคป์ระชมุหอ้งประชมุ - 42,200 - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ สภาอบต.หญา้ปล้อง

ตามอ านาจหน้าที่  - ไมคป์ระชุม ส าหรับประธาน 

จ านวน ๑ ตวั ตัง้ไว้ ๓,๗๐๐ บาท

 - ไมคป์ระชุม ส าหรับผู้เขา้ร่วมประชุม 

จ านวน ๑๑ ตวั ตัง้ไว้ ๓๘,๕๐๐

๔๗

หมวด ประเภท วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน

แบบ ผ.๐๘ 



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รบัผิดชอบหลัก

๙ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จดัซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - 165,000 - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ ชนดิเครือขา่ย แบบมุมมองคงที่

ตามอ านาจหน้าที่ ส าหรับตดิตัง้ภาพนอกอาคาร

แบบที ่๒ ส าหรับใชง้านรักษา

ความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

จ านวน  ๓ ตวั ตวัละ ๕๕,๐๐๐ บาท

ตัง้ไว ้ ๑๖๕,๐๐๐ บาท

๑๐ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ใหม้คีรุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จดัซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ - 48,000 - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ ผ่านเครือขา่ย(Network

ตามอ านาจหน้าที่ Video Recorder) แบบ ๘ ชอ่ง

จ านวน  ๒  ตัว

 ตัวละ  ๒๔,๐๐๐  บาท

ตัง้ไว ้ ๔๘,๐๐๐ บาท

๑๑ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว  เพือ่ใหม้ีครุภัณฑง์านบา้นงานครัว จดัซื้อเคร่ืองตัดหญา้ - 19,000 - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ จ านวน  ๒  เคร่ือง

ตามอ านาจหน้าที่ เคร่ืองละ ๙,๕๐๐ บาท

ตัง้ไว ้ ๑๙,๐๐๐ บาท

๑๒ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว  เพือ่ใหม้ีครุภัณฑง์านบา้นงานครัว จดัซื้อตูท้ าน้ าเย็น - 7,000 - - ส านักปลัด

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ จ านวน  ๑ เคร่ือง 

ตามอ านาจหน้าที่

๔๘

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๘ 



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รบัผิดชอบหลัก

๑๓ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน  - จดัซื้อเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ - 2,600 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ หรือชนิด LED ขาวด า

ตามอ านาจหน้าที่ (18 หน้า/นาที)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๑๔ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อครุภัณฑส์ านักงาน - 3,200 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ โต๊ะคอมพิวเตอร์

ตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  ๑  ตัว

๑๕ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อครุภัณฑส์ านักงาน - 4,800 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ โต๊ะท างาน

ตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  ๑  ตัว

๑๖ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อชัน้วางแฟ้ม ๒๐ ชอ่ง - 2,200 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ   จ านวน  ๑ ตัว

ตามอ านาจหน้าที่

๔๙

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๘ 



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รบัผิดชอบหลัก

๑๗ บริหารงานทั่วไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อเคร่ืองปรับอากาศ - 47,000 - - กองคลัง

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ แบบแยกส่วนชนิดตัง้พื้น 

ตามอ านาจหน้าที่ หรือชนิดแขวน

(มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 36,000 บีทียู

(ราคารวมคา่ติดตัง้)

จ านวน  ๑ เคร่ือง

๑๘ เคหะและชมุชน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อเคร่ืองเจาะกระดาษ - 12,000 - - กองชา่ง

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ และเขา้เล่มมือโยก

ตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  ๑ เคร่ือง

๑๙ การศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน  - จดัซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 16,000 - - กองการศึกษาฯ

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ ส าหรับส านักงาน

ตามอ านาจหน้าที่ (จอขนาดไม่น้อยกวา่19 นิ้ว)

จ านวน  ๑  เคร่ือง

๒๐ การศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อตูเ้ก็บเอกสารเหล็ก - 7,800 7,800 - กองการศึกษาฯ

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ บานเลื่อนกระจก

ตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  ๒  ตู ้

ราคาตูล้ะ ๓,๙๐๐ บาท

ตัง้ไว ้๑๕,๖๐๐ บาท

๕๐

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แบบ ผ.๐๘ 



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รบัผิดชอบหลัก

๒๑ การศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อชัน้หนังสือ - 3,900 1,300 - กองการศึกษาฯ

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ จ านวน  ๔  ตัว

ตามอ านาจหน้าที่ ราคาตัวละ ๑,๓00 บาท

ตัง้ไว ้๕,๒๐๐ บาท

๒๒ การศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อโต๊ะท างาน - 17,200 - - กองการศึกษาฯ

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ จ านวน  4  ตัว 

ตามอ านาจหน้าที่ ราคาตัวละ 4,300 บาท

ตัง้ไว ้ ๑๗,๒๐๐ บาท

๒๓ การศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อเก้าอี้ส านักงาน 10,000 2,500 - - กองการศึกษาฯ

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ จ านวน  ๕  ตัว 

ตามอ านาจหน้าที่ ตัวละ 2,500 บาท

ตัง้ไว ้ ๑๒,๕๐๐ บาท

๒๔ การศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อเก้าอี้แถว(๔ ที่นั่ง) - 15,000 - - กองการศึกษาฯ

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ จ านวน  ๒ ตวั ตวัละ ๗,๕๐๐ บาท 

ตามอ านาจหน้าที่ ตัง้ไว ้ ๑๕,000 บาท

๕๑

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๘ 



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รบัผิดชอบหลัก

๒๕ การศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารศึกษา  เพื่อใหม้ีครุภัณฑก์ารศึกษา จดัซื้อชัน้วางรองเท้า - 8,400 - - กองการศึกษาฯ

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ   จ านวน  ๒  ตัว

ตามอ านาจหน้าที่ ราคาตัวละ ๔,๒๐๐ บาท

ตัง้ไว ้ ๘,๔๐๐ บาท

๒๖ การศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  เพื่อใหม้ีครุภัณฑส์ านักงาน จดัซื้อที่วางหนังสือพิมพ์ - 2,600 - - กองการศึกษาฯ

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ   จ านวน  ๑  ตัว

ตามอ านาจหน้าที่ ตัง้ไว ้  ๒,๖๐๐ บาท

๒๗ การศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารศึกษา  เพื่อใหม้ีครุภัณฑก์ารศึกษา จดัซื้อโต๊ะเรียนส าหรับเด็ก - 88,000 - - กองการศึกษาฯ

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ จ านวน  16 ชดุ 

ตามอ านาจหน้าที่ ชดุละ 5,500บาท

ตัง้ไว ้ 88,000 บาท

๕๒

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๘ 



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รบัผิดชอบหลัก

๒๘ การศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารศึกษา  เพื่อใหม้ีครุภัณฑก์ารศึกษา จดัซื้อเคร่ืองเล่นสนาม - 87,000 - - กองการศึกษาฯ

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ กลางแจง้ จ านวน  ๓ ชดุ 

ตามอ านาจหน้าที่ ชดุละ ๒9,000บาท

ตัง้ไว ้ 87,000 บาท

๒๙ การศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ  เพือ่ใหม้คีรุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ จดัซื้อชดุเคร่ืองเสียง - 9,000 - - กองการศึกษาฯ

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ เคลื่อนที่ จ านวน ๑ เคร่ือง

ตามอ านาจหน้าที่ ตัง้ไว ้ ๙,๐๐๐ บาท

๓๐ การศึกษา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่  เพือ่ให้มคีรุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จดัซื้อโทรทัศน์แอลอดีี - 13,100 - - กองการศึกษาฯ

ใชใ้นการปฏบิัตงิานบริหารกจิการ (LED TV) จ านวน  ๑ เคร่ือง

ตามอ านาจหน้าที่ ตัง้ไว ้ ๑๓,๑๐๐ บาท

10,000 822,000 9,100 -

๕๓

หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี แผนงาน

รวม

แบบ ผ.๐๘ 















แบบ ผ.๐๘ 




















