
       
 
 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
         ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
       อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 
 
 



 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

               องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   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  

  ๑.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
 

 
9 
2 
๕ 
- 
๒ 

 

 
 

14.75 
3.28 
8.20 

- 
3.28 

 

 
 

215,๐๐๐ 
50,000 

9,565,200 
- 

25,000 

 
 

 
1.42 
0.33 

62.97 
- 

0.16 

 
 

 
ส านักปลัด อบต. 

 
 

” 
” 
” 
” 

รวม 18 29.51 9,855,200 64.88 
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๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ 
       พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
 ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 ๒.๒ แผนงานการเกษตร 
  

 
 

 
๓ 
1 
 

 
 

 
4.92 
1.64 

 
 

 
70,0๐๐ 
2๐,๐๐๐ 

 

 
 

 
0.46 
0.13 

 

 
 
 

ส านักปลัด อบต. 
” 
 

รวม 4 6.56 90,0๐๐ 0.59 
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๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  แผนการใชจ้่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๓.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๓.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   

 
 

 
๑2 
5 
2 
- 
2 

 
 

 
19.67 
8.20 
3.28 

- 
3.28 

 
 

 
2,546,061 

60,000 
206,5๐๐ 

- 
198,๐๐๐ 

 
 

 
16.76 
0.40 
1.36 

- 
1.30 

 
 
 

กองการศึกษาฯ 
” 
” 
” 
” 
 

รวม 21 34.43 3,010,561 19.82 
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๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๔.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๔.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 
  4.3  แผนงานการพาณชิย ์
 

 

 
8 
- 
- 

 

 
 13.11  

- 
- 

 

 
1,046,600 

- 
- 
 

 

 
6.89 

- 
- 
 

 
 
 

กองช่าง 
” 
” 
 

รวม 8 13.11 1,046,600 6.89 
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๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น  
 ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 ๕.๒  แผนงานงบกลาง 
 ๕.๓  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

2 
3 
1 

 

 
 
 

3.28 
4.92 
1.64 

 

 
 
 

700,000 
392,435 
10,000 

 
 
 
 

4.61 
2.58 
0.07 

 
 
 
 

ส านักปลัด อบต./
กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง
การศึกษาฯ/ 

ส านักปลัด อบต. 
รวม 6 9.84 1,102,435 7.26 
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๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๖.3  แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๖.4  แผนงานการเกษตร   
 

 
 
 

2 
- 
- 
2 
 

 
 
 

3.28 
- 
- 

3.28 

 
 
 

45,๐๐๐ 
- 
- 

40,๐๐๐ 
 

 
 
 

0.30 
- 
- 

0.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดอบต. 
 
 
 

” 
” 
” 

รวม 4 6.56 85,000 0.56 
รวมทั้งสิ้น 61 ๑๐๐ 15,189,796 ๑๐๐ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5    
                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี 
       ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ  
-โครงการรณรงค์และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  
 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน โครงการ
รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐.-บาท 
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการ
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
ในพื้นที่ต าบลหญ้าปลอ้ง เช่น ค่าฉีดวัคซีน,
อุปกรณ์ในการฉีด,ค่าวัสดวุิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ตั้งไว้  ๕,๐๐๐.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
ฯลฯ เพื่อส ารวจขอ้มูล จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ จ านวน ๘ หมู่บ้าน ในพื้นที่อบต.
หญ้าปล้อง ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภร ณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามที่
กฎหมาย ระเบียบล หนังสือสั่งการก าหนด 

55,000.- 
 

ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลัด 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี(ต่อ)  
       ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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

2 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์บ้านหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 1  

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่  1  
ตามโครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านหญ้าปล้อง 
หมู่ท่ี 1 

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
  
 

 
 

           

3 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครา
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราขนารี  
บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2  

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหญ้าปล้อง  หมู่ที่  2  
ตามโครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านหญ้าปล้อง 
หมู่ท่ี 2 

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
  
 

 
 

           

4 โครงการควบคมุโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านสร้างเรือง  

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านสร้างเรือง หมู่ที่  3  
ตามโครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านสร้างเรือง 
หมู่ที่ 3 

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
  
 

 
 

           

5 โครงการควบคมุโรคมาลาเรีย 
ของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านวังไฮ  
หมู่ที่ 4 
  

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านวังไฮ หมู่ที่  4  
ตามโครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านวังไฮ  
หมู่ที่ 4 

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด(ีต่อ)  
       ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราขนาร ี
บ้านเอก หมู่ที่ 5  

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านเอก หมู่ที่  5  
ตาม โครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านเอก 
หมู่ที่ 5 

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
  
 

 
 

           

7 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัย แม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านโนน
หล่อ หมู่ที่ 6  

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนหล่อ หมู่ท่ี  6  
ตาม โครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านโนนหล่อ 
 หมู่ที่ 6 

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
  
 

 
 

           

8 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์บ้านโนนแย้ 
หมู่ที่  7  

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7  
ตาม โครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านโนนแย้ 
หมู่ที่ 7 

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  
 

 
 

           

9 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราขนารี  
บ้านโนนส านัก หมู่ท่ี 8  

-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านโนนส านัก หมู่ที่  8  
ตาม โครงการในพระราชด าร ิ

2๐,๐๐๐.- 
 
 
 

บ้านโนน
ส านัก 

 หมู่ที่ 8 

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 
  
 

 
 

           

รวม 215,000.-    



- 10 - 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด(ีต่อ)  
    ๑.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้  
 
 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสงเคราะห์การยังชีพ
ผู้ด้อยโอกาสและผูย้ากไร้  เช่น 
ค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 
 

20,000.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลัด  
 

           

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชน
ในด้านการป้องกันสาธารณภัย      
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต ด้านการป้องก้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ด้านการด ารงชีพ 
ด้านสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  
 

30,000.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลัด  
 

           

รวม 50,000.-    
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี 
    ๑.๓  แผนงานงบกลาง        

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 ุ
  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อการยังชีพให้กับ
คนชราในพื้นที่ต าบลหญ้าปล้อง 
 

6,835,2๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลัด 
 (งบกลาง) 

 
 

           

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อการ 
ยังชีพให้กับคนพิการในพ้ืนท่ีต าบล 
หญ้าปล้อง  
 

๒,340,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลัด 
 (งบกลาง) 

 
 

           

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะหเ์พื่อการ 
ยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที ่
ต าบลหญ้าปล้อง   
 

๙๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลัด 
 (งบกลาง) 

 
 

           

๔ เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
อบต. หญ้าปล้อง 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.หญ้าปล้อง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

๑0๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลัด 
(งบกลาง) 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี(ต่อ) 
    ๑.๓  แผนงานงบกลาง        

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 เงินส ารองจ่าย -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมเท่าน้ัน 
หรือในกิจการท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า  เช่น กรณีการเกิดสารธารณภัย
ต่าง ๆ  ภัยแล้ง  วาตภัย  อัคคีภัย 
อุทกภัย ฯลฯ    เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
ต าบลหญ้าปล้อง 
 

๒๐๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั   
(งบกลาง) 

            

รวม 9,565,200.-    
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี 

    ๑.๕  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการฝึกอบรม หมู่บ้าน
ร่วมใจและลดอุบตัิภัย 
ทางถนน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านร่วมใจและลด
อุบัติภัยทางถนน เพื่อให้ความรู้กฎหมาย 
จราจร วินัยการขับขี่ แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป  เช่น ค่าป้าย  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

20,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั  
 

            

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เช่น  
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

5,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั  
 

            

รวม 25,000.-    
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๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสรมิสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
     ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนท่ัวไป 
 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผูด้้วย
โอกาสและประชาชนท่ัวไป เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม  ค่าป้าย คา่สมนาคุณวทิยากร 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็น ฯลฯ 

2๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั 
อบต./พัฒนา

ชุมชน 

            

๒ 
 

โครงการศรีสะเกษ
พัฒนา 
ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย  ค่าสมนาคุณวทิยากร  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็น   ฯลฯเช่น  

30,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั 
อบต./พัฒนา

ชุมชน 

            

๓ โครงการสร้างความ
ยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้าง
ความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ เช่น ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย        
ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น   ฯลฯ 

20,000.- 
 

ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั 
อบต./พัฒนา

ชุมชน 

            

รวม 70,000.-    
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๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสรมิสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ (ต่อ) 
     ๒.๒  แผนงานการเกษตร   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการไถกลบตอซังข้าว -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการไถกลบตอซังข้าว ภายใน
พื้นทีต่ าบลหญา้ปล้อง หมู่ที่ 1-8   
เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าสมนาคณุ
วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ย
อื่นๆ ที่จ าเป็น  ฯลฯ   

2๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั             

รวม 20,000.-    
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  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ   เช่น  ค่าป้าย  ค่า
ของรางวัลส าหรบัผู้ร่วม
กิจกรรม ค่าจัดสถานท่ี ค่าจัด
ซุ้มนิทรรศการ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 
 

๑๒๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองการศกึษาฯ             

๒ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว)  จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวยั (อายุ 2-5 ปี) ให้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
หล่อ-โนนแย้ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง รวม
ทั้งสิ้น 60 คน  
คนละ 1,700 บาท 

102,0๐๐.- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ทั้ง ๓ แห่ง 
 

กองการศกึษาฯ             
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     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 
     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา) 
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ปี) ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนหล่อ-โนนแย้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหญ้าปล้อง จ านวนรวมท้ังสิ้น 35  คน 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดังน้ี 
1. ค่าหนังสือเรียน  คนละ 200.- บาท 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200.-บาท 
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ  300.-บาท 
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430.-บาท 

39,550.- 
 

-ศพด.บ้าน
เอก 
- ศพด.บ้าน
โนนหลอ่ - 
โนนแย้ 
- ศพด.บ้าน
หญ้าปล้อง 

กองการศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเอก/
ศพด.บ้านโนน
หล่อ-โนนแย/้
ศพด.บ้านหญ้า

ปล้อง 
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     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ) 
      ๓.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.) 
 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน  
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-
โนนแย้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หญ้าปล้อง จัดสรรมื้อละ 21 บาทต่อ
คน จ านวน 245  วัน  60 คน และ 
รวมอบต.ตั้งสมทบให้ในกรณีจ านวนเด็ก
เพิ่มขึ้น และหรือราคาอาหารกลางวัน 
สูงกว่าราคาจดัสรร 

358,700.- 
 

-ศพด.บ้าน
เอก 
 - ศพด.บ้าน
โนนหล่อ - 
โนนแย ้
- ศพด.บ้าน
หญ้าปล้อง 
 

กองการศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเอก/
ศพด.บ้านโนน
หล่อ-โนนแย/้
ศพด.บ้านหญ้า

ปล้อง 
 

            

๕ ค่าอาหารเสรมิ(นม) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย้, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหญ้าปล้องและโรงเรยีนซ่ึงสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) จ านวน 3 โรงเรยีน คือ โรงเรยีนบ้าน
เอกสรา้งเรอืง, โรงเรยีนบ้านโนนแย้, โรงเรียน
บ้านหญ้าปล้อง จ านวน 334 คน  จัดสรรคน
ละ 7.37 บาท  จ านวน 260 วัน และรวม 
อบต. ตั้งสมทบให้กรณีจ านวนเด็กเพิ่มขึ้น 
และหรอืราคาอาหารเสริม(นม) สูงกว่าราคา
จัดสรร  

655,011.- -ร.ร.ในเขต 
บริการ อบต. 

 ๓ แห่ง 
- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 

ศูนย์ 

กอง 
การศึกษาฯ/ 

-ร.ร.ในเขต 
บริการ อบต. 

 ๓ แห่ง 
- ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ๓ ศูนย ์
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๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ต่อ) 
      ๓.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้าน
โนนแย ้
 

- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีนบ้านโนนแย้ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ)ส าหรับเด็ก
อนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 103  คน x21 บาท x200 วัน 
 

432,600.- 
 

โรงเรียนบ้าน
โนนแย ้

กองการศึกษา/ 
โรงเรียนบ้านโนน

แย ้

            

7 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้าน
หญ้าปล้อง 
 

- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีนบ้านหญ้าปล้อง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ)ส าหรับเด็ก
อนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 107  คน x21 บาท x200 วัน 
 

449,400.- 
 

โรงเรียนบ้าน
หญ้าปล้อง  
 

กองการศึกษา/ 
โรงเรียนบ้าน
หญ้าปล้อง 

            

8 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้าน
เอกสร้างเรือง 
 

- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ)ส าหรับเด็ก
อนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 64  คน x21 บาท x200 วัน 
 

268,800.- 
 

โรงเรียนบ้าน
เอกสร้างเรือง     

กองการศึกษา/ 
โรงเรียนบ้านเอก

สร้างเรือง 
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     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ต่อ) 
     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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

9 โครงการโรงเรยีน ชุมชน 
หมู่ ๔,๖,๗ ปลอดภยัไร้โควิด 
19 และไขเ้ลือดออก  
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแย้   
    

30,000- โรงเรียน
บ้านโนนแย้   

กอง 
การศึกษาฯ 

  
 

 
 

         

10 โครงการโรงเรยีน ปลอดขยะ
(Zero Waste School)   
 

อุดหนุน โรงเรยีนบ้านเอก
สร้างเรือง     
 

30,000- โรงเรียน
บ้านเอก
สร้างเรือง     

กอง 
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการฝึกอบรมทักษะการ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพส าหรับ
เด็กและเยาวชน 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้า
ปล้อง  
 

30,000.- โรงเรียน
บ้านหญ้า
ปล้อง  

 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

12 โครงการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 
 

อุดหนุน โรงเรียน สิริเกศน้อม
เกล้า 
 

30,000.- โรงเรียน  
สิริเกศนอ้ม

เกล้า 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 2,546,061.-    
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   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
    ๓.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการขอรับการสนบัสนุน
กิจกรรมบริจาคโลหติให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัดศรสีะเกษ  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่  
ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

15,000.
- 
 

อ าเภอเมือง
ศรีสะเกษ 

ส านักปลัด 
  
 

            

2 โครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณการป้องกันแ เฝ้า
ระวัง ละแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่  
ท่ีท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 

5,000.- 
 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ส านักปลัด 
  
 

            

3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่  
ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒๐,000.- 
 

อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักปลัด 
  
 

            

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดงาน รัฐพิธีหรือกิจกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่  
ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

5,000.- 
 

อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักปลัด 
  
 

            

๕ โครงการสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประจ าปีของจังหวัด 
(งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทย 
ศรีสะเกษ และงานกาชาด)   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่  
ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๑๕,๐๐๐.- อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักปลดั             

รวม 60,000.-    
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   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
    ๓.๓  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ล าดับที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึน้ 

จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโนนหล่อ-
โนนแย ้

-เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนหล่อ-โนนแย ้
 

72,000.- 
 

ศพด.บ้านโนน
หล่อ-โนนแย ้

กองการศึกษาฯ             

2 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นเอก  
หมู่ที่ 5 

-เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตาม
โครงการ ปรบัปรุงศูนย์พัฒนา
เด็ก 
เล็กบ้านเอก หมู่ที่ 5 
 

134,500.- 
 

ศพด.บ้านเอก กองการศึกษาฯ             

รวม 206,500.-    
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    ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  
     ๓.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 

-เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน เยาวชน 
และ ประชาชน ในพื้นที่ต าบล 
หญ้าปล้อง เห็นความส าคัญของ
การออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ รู้รักสามัคคี มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย ห่างไกลยาเสพติด  
 

๑88,0๐๐.- ต าบลหญ้า
ปล้อง 

กองการศึกษาฯ             

๒ โครงการจดังานวันราชพิธี รัฐพิธี 
และวันส าคัญทางศาสนา 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ราชพิธี งานรัฐพิธี และวันส าคญั
ทางศาสนา 
 

10,๐๐๐.- ต าบล
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั             

รวม 198,000    
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 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๔.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนหล่อ  หมู่ที่ 6  

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 74.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
(หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 222 ตาราง
เมตร) 
 

103,700.- บ้านโนนหล่อ 
 หมู่ท่ี 6 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไปเมรุบ้านเอก หมู่ที่ 5 

 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร 
 ยาว 113.00 เมตร หนา  0.10  
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
452.00 ตารางเมตร 
 

200,000.- 
 

บ้านเอก 
 หมู่ท่ี 5 

กองช่าง             

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก
แยกบ้านหญ้าปล้อง หมู่ท่ี 2 
ไปบ้านหอย) 

 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร 
 ยาว 73.00 เมตร 
 หนา  0.15  เมตร 
 หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
392.00 ตารางเมตร 
 

232,900.- 
 

บ้านหญ้า
ปล้อง 

 หมู่ท่ี 2 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(เส้นหนองกะฮัวไปคลอง
อีสานเขียว) 
บ้านหญ้าปล้องหมู่ที่ 1 

 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร 
 ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 275.00 ตารางเมตร 

150,000.- บ้านหญ้า
ปล้อง 

 หมู่ท่ี 1 

กองช่าง             
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 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)  
      ๔.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นโนน
ส านัก (ซอยประชาร่วมใจ) 
 หมู่ที่ 8 

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1, กว้าง 3.40 
เมตร, ยาว 43.00 เมตร    
หนา  0.10  เมตร 
ช่วงท่ี 2, กว้าง 4.40 เมตร, ยาว 
4.40 เมตร  หนา  0.10  เมตร 
ช่วงท่ี 3, มีพื้นท่ี  51 ตารางเมตร   
หนา 0.10  เมตร  (หรือมีพืน้ท่ี
รวมไม่น้อยกว่า  216.56 ตาราง
เมตร) 

95,400.- 
 

บ้านโนน
ส านัก 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนส านัก 
(ซอยสามัคคี 2)  

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 32.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
128.00 ตารางเมตร 

54,600.- บ้านโนน
ส านัก 
หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

7 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4  
 

 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร 
 ยาว 63.00 เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 189.00ตารางเมตร 
 

110,000.- 
 

บ้านวังไฮ 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เส้นหน้าวัดพระธาตุ
เรืองรอง) 
บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3    
 

 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร 
 ยาว 58.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่
น้อยกว่า  174.00 ตารางเมตร 
 

100,000.- 
 

บ้านสร้าง
เรือง 

หมู่ที ่3 

กองช่าง             

รวม 1,046,600.-    
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 ๕.  ยุทธศาสตรด์้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    
           ๕.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่น ๆ  
๑) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.)และระเบียบกฎหมายก าหนด
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ 
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิ หน้าท่ี และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง 
 

 
 
 

๔0๐,๐๐๐.- 
 

 
 
 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

 
 
 

ส านักปลดั 

 
 

           

๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร และ 
ศึกษาดูงาน 
 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรและศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้าย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาการกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ เพ่ือให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จาการอบรม
และศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง 
 

3๐๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั             

รวม 700,000.-    
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๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น(ต่อ) 
       ๕.๒  แผนงานงบกลาง 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 เงินสมทบเข้า
กองทุน
ประกันสังคม   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม กรณีประสบอันตราย หรือ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร  
ฯลฯ  ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง  
 ตั้งจ่าย  12  เดือน 

68,955.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั 
(งบกลาง) 

 

            

๒ เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสพอันตราย 
เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องจากการ
ท างานให้นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อยละ 
๐.๒ ของค่าจ้างทั้งปี  

๓,500.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั 
(งบกลาง) 

 

            

๓ เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) โดยหัก
เงินจากประมาณการรายรับในอัตราร้อยละ
สอง (ไม่รวมรายรับจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้ หรือ เงินอุดหนุน) 

319,๙8๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั 
 (งบกลาง) 

 

 
 

    
 

       

รวม 392,435.-    
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 ๕.  ยุทธศาสตรด์้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  (ต่อ)  
            ๕.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจา่ยหมวดอื่น ๆ  
โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส 
ไม่เสพ ไม่ท้อง ไมต่ิดเกมส์  

 
 
 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่
ท้อง ไม่ติดเกมส์  เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าป้าย ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็น 
ฯลฯ   

 
 
 

10,๐๐๐.- 
 

 
 
 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 

 
 

           

รวม 10,000.-    
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  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ๖.๑  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าสมาคณุวิทยากร 
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
จ าเป็น ฯลฯ 
 

๓๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลัด             

2. โครงการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ แหล่ง
ท่องเที่ยว  ”พระธาตุ
เรืองรอง” 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัปา้ยเพือ่
ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว “พระ
ธาตุเรืองรอง”  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
รู้จักอย่างแพร่หลาย  
 

15,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลัด            - 

รวม 45,๐๐๐.-    
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  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ) 
           ๖.4  แผนงานการเกษตร   

ล าดับที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกดิขึน้ 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 โครงการส่งเสริมและการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็ก
พระกษิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสริินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สริิกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสมีาคุณากร
ปิยชาติสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการส่งเสริมและการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ เช่น  ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าป้าย ค่าสมนาคณุวิทยากร  
วัสดุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็น ฯลฯ   

2๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั             

๒ โครงการชุมชนต้นแบบลดคดั
แยกขยะต้นทาง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการชุมชนต้นแบบ ลดคดัแยก
ขยะต้นทาง เช่น  อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการคดัแยกขยะ ค่าปา้ย 
 ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ทีจ่ าเป็น ฯลฯ 

2๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั             

รวม 4๐,๐๐๐.-    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5     

                                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   
 
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    3.1  แผนงานการศึกษา           

ล าดับที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 
จัดซื้อพัดลมโคจร 18 นิ้ว 
 (ระบบควบคุมการส่าย) จ านวน  
10 เครื่อง เครื่องละ  2,000.-บาท   
ตั้งไว้  20,000.-บาท 
-เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร 18 นิ้ว 
 (ระบบควบคุมการส่าย) 
 จ านวน  10  เครื่อง 
 

20,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 20,0๐๐.-    
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1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
    4.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ 
จัดซื้อชุดขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด(พร้อมตดิตั้ง)  
ตั้งไว้  40,000.- บาท 
-เพื่อจัดซื้อชุดขยายเสียงตามสาย
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 
(พร้อมติดตั้ง) ประจ าหอกระจาย
ข่าวบ้านวังไฮ  หมู่ที่ 4  
ต าบลหญ้าปล้อง  
อ าเภอเมืองศรสีะเกษ 
จังหวัดศรีสะกษ 
คุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 
1. ฮอร์นอลูมิเนยีม จ านวน  3 ตวั 
2. ยูนิฮอร์น จ านวน  3 ตัว 
3. ตุ๊กตายึดสาย จ านวน 3 ตัว 
4. น๊อตยึดล าโพง จ านวน 3 ตัว 
5. สายตรอปวาย 2x0.9 mm. 
ยาว 200 เมตร จ านวน  7 ม้วน 
 

40,000.- บ้านวังไฮ 
 หมู่ที่ 4 

ต าบลหญ้า
ปล้อง 

กองช่าง             

รวม 40,000.-    
 
 



- 34 - 
 
 
2. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร 
    4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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 ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อป้ัมบาดาล ซับเมสิชิเบิ้ล  

ขนาด  1.5 นิ้ว  จ านวน  2 ตัว 
ตัวละ 35,000.-บาท   
ตั้งไว้  70,๐00.-บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อปั๊มบาดาล 
 ซัมเมสิชิเบิ้ล ขนาด 1.5 นิ้ว  
 จ านวน 2 ตัว  
 

70,๐00.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

 

กองช่าง 
            

รวม 70,000.-    
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๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ล าดับที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 
จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  1 ตัว 
 ตัวละ 2,500.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน  1 ตัว ตัวละ 2,500.-บาท  
ตั้งไว้  2,500.-บาท 

2,500.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

2 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 
 จ านวน  1 ตู้ ตู้ละ 3,900.-บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
จ านวน  1  ตู้ ตู้ละ 3,900.-บาท  
ตั้งไว้  3,900.-บาท 

3,900.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

3 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน  จ านวน  1 ตัว 
 ตัวละ 4,300.-บาท ตั้งไว้  4,300.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊ท างาน  
จ านวน  1 ตัว   

4,300.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

4 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

จัดซื้อตู้เหล็ก  จ านวน  5   ตู้ ตูล้ะ 
5,900.-บาท  ตั้งไว้  29,500.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน จ านวน 5 ตู้ ตูล้ะ  5,900.-บาท 

29,500.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง             

5 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  6 ตัว 
 ตัวละ 2,500.-บาท  ตั้งไว้  15,000.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน  6  ตัว ตัวละ 2,500.-บาท  
 

15,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง             

รวม 55,200.-    
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2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
จัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด 110 ซี
ซีแบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน  
ตั้งไว้  44,400.- บาท 
1.)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตร
กระบอกสูบขั้นต่ า  
(1) กรณีขนาดต่ ากว่าซีซี ที่ก าหนดไม่
เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซ ี
ที่ก าหนด ไม่เกิน 5 ซีซี เป็น
รถจักรยานยนต์ ตามขนาดซีซ ี
ที่ก าหนดไว ้
(2) ราคาที่ก าหนดไมร่วมอุปกรณแ์ละ
ค่าจดทะเบยีน 
(๓) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ใหม้ี
คุณสมบัติมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
 

44,400.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

รวม 44,400.-    
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  

ล าดับที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมาลผลที่ 1 *(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า  19 นิ้ว) จ านวน 2  เครื่อง   
เครื่องละ 22,000.-บาท  
ตั้งไว้ 44,000.-บาท 
 

44,0๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั             

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน 2 เครื่อง  
เครื่องละ 4,300.-บาท  ตั้งไว้ 
8,600.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printer)  
จ านวน 2  เครื่อง  
 

8,6๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักปลดั             

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก  
ส าหรับงานประมาลผล  จ านวน ๑  
เครื่อง เครื่องละ 22,000.-บาท  
ตั้งไว้ 22,000.-บาท 
 

22,0๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง             
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
        5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

ล าดับที ่
 

ครุภณัฑ ์
 

รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1  *(จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  19 นิ้ว)   
จ านวน ๑  เครื่อง  
เครื่องละ 22,000.-บาท  
ตั้งไว้ 22,000.-บาท 
 

22,0๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง             

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง  เครื่องละ 
7,500.-บาท   
ตั้งไว้ 7,500.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer)  จ านวน 1  เครื่อง  
 

7,5๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง             

6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  สี ชนิด  
Network  แบบ 1 (18 หนา้/นาที)   จ านวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 10,000.-บาท   
ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ หรือ LED  
สี ชนิด  Network  แบบ 1 (18 หนา้/นาที)   
จ านวน 1 เครื่อง    
 

10,0๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง             

รวม 114,100.-    
 


