
  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕62 

………………………………………………..………………………. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล                
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง                 
ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕61 เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  ๒๕61               
และนายอ าเภอได้พิจารณาอนุมัติแล้วนั้น   

     อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕62  ให้ใช้บังคับ               
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   5   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕61 

 

                              เสน่ห์   นามจันทรา 
                              (นายเสน่ห์   นามจันทรา) 

                              ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                              นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหญา้ปล้อง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส าเนา 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหญ้าปล้อง 
อ าเภอ เมืองศรีสะเกษ   จงัหวดัศรีสะเกษ 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้    32,000,000  บาท   จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร  และ          

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป   แยกเป็น 

 

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป               รวม        8,385,440   บาท 
    งบบุคลากร               รวม        5,814,160   บาท 

        เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)               รวม        2,225,520   บาท 
        เงนิเดอืนนายก/รองนายก          จ านวน          514,080   บาท   
                เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดือน  ใหก้บั  นายกอบต. 
               และรองนายกอบต. รวม  3  คน  ต ัง้จา่ย  12  เดือน 
                __(ส านกังานปลดั) 

                       ***ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกอบต.           

                             รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต.   

                              เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต.พ.ศ.2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

                              ฉบบัที ่ 2 พ.ศ. 2557 

 

 

 

        เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก       จ านวน             42,120   บาท   
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง ใหก้บั  
               นายกอบต. และรองนายกอบต. รวม  3  คน   
               ต ัง้จา่ย  12  เดือน__(ส านกังานปลดั) 

                        *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกอบต.     

                               รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต.    

                               เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต. พ.ศ.2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ                                                   

                               ฉบบัที ่ 2 พ.ศ. 2557 

 

 

 

        เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก           จ านวน            42,120   บาท   
                  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษ  ใหก้บั นายกอบต.  
               และรองนายกอบต. รวม  3  คน  ต ัง้จา่ย  12  เดือน 
                __(ส านกังานปลดั) 

                       *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกอบต.    

                             รองนายกอบต.  ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต.    

                              เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต.พ.ศ.2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ  

                             ฉบบัที ่ 2  พ.ศ. 2557 
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        เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  
        นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล                 จ านวน             86,400   บาท   
                     เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือน ใหก้บัเลขานุการนายกอบต.  
                  ต ัง้จา่ย   12  เดือน__(ส านกังานปลดั)  
                         *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกอบต.    

                                    รองนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต. 

                                     เลขานุการนายกอบต.  และเลขานุการสภาอบต.พ.ศ.2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ  

                                     ฉบบัที ่ 2  พ.ศ. 2557    
 

        เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่       จ านวน       1,540,800   บาท   
                   เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือน  ใหก้บั ประธานสภา อบต.,  
                 รองประธานสภาอบต. ,สมาชกิสภาอบต.หญา้ปลอ้ง และเลขานุการ       
                  สภาอบต.  ต ัง้จา่ยไว ้  12   เดือน__(ส านกังานปลดั) 

                      ***ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกอบต. รองนายกอบต.                                          

                                  ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.  สมาชิกสภาอบต.  เลขานุการนายกอบต.  และ 

                                  เลขานุการสภาอบต.พ.ศ.2554 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่ 2  พ.ศ. 2557 

 

 

 

        เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)              รวม       3,588,640   บาท   
        เงนิเดอืนพนกังาน                                                                         จ านวน      3,199,240   บาท   
                     เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
                (รวมข ัน้เงนิเดือน) ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล  จ านวน  10  อตัรา  
                คือ ต าแหน่งปลดัอบต.(นกับรหิารงานทอ้งถิน่) หวัหน้าส านกัปลดั 
                (นกับรหิารงานท ั่วไป) นิตกิร  นกัจดัการงานท ั่วไป  นกัพฒันาชุมชน   
                 นกัทรพัยากรบุคคล  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน  นกัพฒันาการทอ่งเทีย่ว   
                 เจา้พนกังานธุรการ  และนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
                 ต ัง้จา่ย  12  เดือน__(ส านกังานปลดั) 

                   *** ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138  ลงวนัที ่ 

                                    30 ธนัวาคม 2558  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง  หรือ 

                                    หนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                   ****** ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 –  2563  

                                        ปรบัปรุง(คร ัง้ที่ 2) พ.ศ. 2561  หน้า  33  

 
 
        เงนิประจ าต าแหน่ง              จ านวน       126,000   บาท   
                   เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัปลดัอบต.(นกับรหิารงานทอ้งถิน่) 
                และหวัหน้าส านกัปลดั(นกับรหิารงานท ั่วไป)  ต ัง้จา่ยไว ้ 12  เดือน   
                __(ส านกังานปลดั) 

                      *** ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138   

                                         ลงวนัที ่ 30 ธนัวาคม 2558  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั   

                                         ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                      ******  ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563  

                                                ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2) พ.ศ. 2561  หน้า  33  
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        คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง                        จ านวน       179,400   บาท   
                      เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
                  (รวมข ัน้เงนิเดือน) ใหแ้ก ่ พนกังานจา้งตามภารกจิ  คือ    
                  ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเกษตร  1  อตัรา   
                  ต ัง้จา่ยไว ้ 12  เดือน__(ส านกังานปลดั) 

                                  *** ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138   

                                         ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั        

                                         ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                       ******  ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563  

                                                 ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2) พ.ศ. 2561  หน้า  33  

 

 

        เงนิอืน่ๆ                   จ านวน       84,000   บาท   
                      เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษรายเดือน  ใหก้บัปลดัอบต.  
                 (นกับรหิารงานทอ้งถิน่)  ต ัง้จา่ย  12  เดือน__(ส านกังานปลดั) 

                     *** ตามหนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138   

                                        ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั      

                                        ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                     ****** ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563  

                                              ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2) พ.ศ. 2561  หน้า  33  

 

    งบด าเนินงาน                  รวม       1,984,580   บาท   
        คา่ตอบแทน                                                                                     รวม         399,580   บาท   
        คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ 
        องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่                                              จ านวน         303,580   บาท   
                1.  คา่ตอบแทนผูป้ฎบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก ่
                     องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   ต ัง้ไว ้  20,000  บาท 
                              เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนส าหรบัผูป้ฎบิตัริาชการอนัเป็น  

                      ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   เช่น  คา่ตอบแทน 

                      เจา้หน้าทีใ่นการเลือกต ัง้  ,คา่ตอบแทนคณะกรรมการ , 

                      คณะอนุกรรมการ หรือผูป้ฏบิตังิานตา่งๆทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ 

                      ใหป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง  

                      สว่นทอ้งถิน่ และผูท้ีม่สีทิธิเ์บกิไดต้ามทีร่ะเบยีบ กฎหมาย  และ 

                      หนงัสอืส ั่งการก าหนด  __(ส านกังานปลดั)   

      2.  เงนิคา่ท าขวญั       ต ัง้ไว ้    5,000  บาท  
                               เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ท าขวญัพนกังานสว่นทอ้งถิน่   พนกังานจา้ง   

                      ลูกจา้ง  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการก าหนด   

                      กรณีประสบอนัตรายหรือบาดเจ็บ  ขณะปฏบิตัริาชการตามสทิธอินัพงึไดร้บั  

                       __(ส านกังานปลดั)  

                 3.  เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ     ต ัง้ไว ้   278,580  บาท 
                              เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะ  

                       เป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่และผูม้สีทิธิไ์ดร้บัตามระเบยีบ   

                       กฎหมายและหนงัสอืส ั่งการก าหนด__(ส านกังานปลดั)   

                       *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561, 

                                     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะ 

                                      เป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557, 

                                      หนงัสือส านกังาน กจ. กท. ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  และตาม          

                                      กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
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        คา่เชา่บา้น              จ านวน         36,000   บาท   
                     เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น หรือคา่เชา่ซ้ือบา้นหรือ 
               คา่ผอ่นช าระเงนิกูเ้พือ่ช าระราคาบา้น   ใหแ้ก ่ พนกังานสว่นต าบล 
               และผูท้ีม่ีสทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบียบหนงัสือส ั่งการก าหนด      
                _(ส านกังานปลดั) 

                 *** ตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  

                                  และแกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั 

 

 

        เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร                                                              จ านวน         60,000   บาท   
                       เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของ 
                  บุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ และผูท้ีม่ีสทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบียบ 
                  และหนงัสือส ั่งการก าหนด___(ส านกังานปลดั) 

                   *** ตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่  

                                พ.ศ.2541  และแกไ้ขเพิม่เตมิ จนถงึ (ฉบบัที ่3)พ.ศ.2549 และตามหนงัสือส ั่งการ  

                                กระทรวงการคลงั ดว่นทีสุ่ด  ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559  

                                เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและคา่เลา่เรียน 

 

 

 

        คา่ใช้สอย                   รวม        975,000   บาท   
        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
                 คา่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไป                         จ านวน          84,000   บาท   
                      เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารคนงานท ั่วไป   และปฏบิตังิาน 

                       ดา้นอืน่ๆตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

                 คา่จา้งเหมาบรกิารพนกังานขบัรถยนต์ของอบต.หญา้ปลอ้ง                      จ านวน          96,000   บาท   
                      เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารพนกังานขบัรถยนต์ของ  

                       อบต.หญา้ปลอ้ง  และปฏบิตังิานดา้นอืน่ๆตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

                 คา่จา้งเหมาบรกิารพนกังานขบัรถยนต์ประจ ารถบรรทุกน ้าเอนกประสงค์         จ านวน         24,000   บาท   
                        เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารพนกังานขบัรถยนต์ประจ า  

                       รถบรรทุกน ้าเอนกประสงค์   และปฏบิตังิานดา้นอืน่ๆ  

                        ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

                  คา่จา้งเหมาบรกิารพนกังานท าความสะอาดอาคารส านกังานอบต.หญา้ปลอ้ง     จ านวน          96,000   บาท   
                        เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารพนกังานท าความสะอาด  

                          อาคารส านกังานอบต.หญา้ปลอ้ง   และปฏบิตังิานดา้นอืน่ๆ  

                          ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 

                  คา่จา้งเหมาบรกิารยามรกัษาความปลอดภยัอาคารส านกังานอบต.หญา้ปลอ้ง    จ านวน   96,000  บาท   
               เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารยามรกัษาความปลอดภยัอาคาร  

                          ส านกังานอบต.หญา้ปลอ้ง   และปฏบิตังิานดา้นอืน่ๆตามที่ 

                          ไดร้บัมอบหมาย 

 

        คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็น                                                      จ านวน         4,000   บาท   
              เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ   ทีอ่ยูใ่นอ านาจหน้าที่ 

                          ขององค์การบรหิารสว่นต าบล   เช่น  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอื 

                          หรือเขา้ปกหนงัสอื คา่ซกัฟอก  คา่ก าจดัสิง่ปฏกิลู  คา่ระวางบรรทุก   

                          คา่เช่าทรพัย์สนิ (ยกเวน้  คา่เช่าบา้น) คา่โฆษณาและเผยแพร่ 

                          (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุ  

                          กระจายเสยีงโทรทศัน์  โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ)   

                          คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  คา่เบีย้ประกนั  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดี 

                          ตามค าพพิากษาฯลฯ) __(ส านกังานปลดั) 
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        รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ           จ านวน          45,000   บาท   
              1. คา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล   ต ัง้ไว ้  30,000.-บาท 
                          เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร  คา่เครือ่งดืม่  คา่ของขวญั   คา่พมิพ์เอกสาร  

                    คา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วเนือ่งในการเลี้ยงรบัรอง  รวมท ัง้คา่บรกิารดว้ยและ 

                    คา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการรบัรอง   เพือ่เป็นคา่รบัรอง 

                    ในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคลทีไ่ปนิเทศงาน   ตรวจงาน  หรือเยีย่มชม   

                    หรือทศันะศกึษาดูงาน และเจา้หน้าที่ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่รว่มตอ้นรบับคุคลหรือ  

                    คณะบคุคล  ต ัง้งบประมาณไดไ้มเ่กนิปีละ  1 % ของรายไดจ้รงิของปีงบประมาณ  

                    ทีล่ว่งมาโดยไมร่วมรายไดจ้ากเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  เงนิกู ้ เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม   

                    และเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให้__(ส านกังานปลดั) 

                          ***ต ัง้งบประมาณตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381  

                                       ลงวนัที ่  28  กรกฎาคม  2548  เรือ่ง การต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรอง  

                                       หรือคา่เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

 

                 2.คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่  หรือคณะกรรมการ  หรือ 
                   คณะอนุกรรมการ   ต ัง้ไว ้   15,000.-  บาท 
                          เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร  เครือ่งดืม่ตา่งๆ  เครือ่งใช้ในการเลี้ยงรบัรองและ 

                     คา่บรกิารอืน่ๆซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยทีเ่กีย่วกบัการเล้ียงรบัรองในการประชุม  

                     สภาอบต.หญา้ปลอ้ง หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้  

                     ตามกฎหมายหรือตามระเบยีบหรือหนงัสอืส ั่งการกระทรวงมหาดไทย   หรือ 

                     การประชุมระหวา่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่    

                     หรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิ  หรือเอกชน ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจ 

                     ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่   ท ัง้น้ีใหร้วมถงึผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ๆและเจา้หน้าที่  

                     ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้รว่มประชุม__(ส านกังานปลดั) 

                      ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่  28  กรกฎาคม  2548   

                                เรือ่ง การต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรอง หรือคา่เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   

                                 

 

         รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
               คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร      จ านวน     100,000   บาท   
                          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร  

                       และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบีย้เลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั    

                       คา่บรกิารจอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  คา่ธรรมเนียม     

                       ในการใช้สนามบนิ  คา่ลงทะเบยีนตา่งๆในการอบรม  ประชุม  สมัมนา           

                       คา่ใช้จา่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ  ฯลฯ  ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่   

                       สมาชิกสภาอบต.  พนกังานสว่นต าบล  เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิ 

                       ตามทีก่ฎหมาย ระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการก าหนด  ___(ส านกังานปลดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้า : 6/72 

วนัทีพ่มิพ์ : 25/9/2561  07:06:57 

 

 

 

 

              คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ทอ้งถิน่       จ านวน      400,000   บาท   
                        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้ทอ้งถิน่ตามที่  

                     คณะกรรมการการเลือกต ัง้(กกต.)  และระเบยีบกฎหมายก าหนด    

                     รวมถงึการประชาสมัพนัธ์   การรณรงค์  หรือการใหข้อ้มลูขา่วสาร 

                      แกป่ระชาชนใหท้ราบถงึสทิธิ  หน้าที ่ และการมสีว่นรว่มทางการเมอืง 

                      ในการเลือกต ัง้__(ส านกังานปลดั) 

                          *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028   

                                         ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย   

                                         มท 0808.2 /ว 3675  ลงวนัที ่ 6  กรกฎาคม  2561  

                           *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง     

                                           เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่ 5  แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป     

                                          ขอ้   9    หน้า   19  

 

 

                คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม                                                                       จ านวน       30,000   บาท   
                          เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ    

                       เพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ  __(ส านกังานปลดั) 

 

 

 

 

        คา่วสัด ุ             รวม     255,000   บาท   
        วสัดสุ านกังาน                              จ านวน       80,000   บาท   
                    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังานทีส่ามารถเบกิจา่ยได ้
               ตามกฎหมาย ระเบียบและหนงัสือส ั่งการก าหนด  เชน่   
               หนงัสือ  เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก  เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
               ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร   
               เกา้อี้พลาสตกิ  แปรงลบกระดานด า  ตรายาง  ขาต ัง้(กระดานด า)  
               ทีถู่พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร  เครือ่งตดัโฟม  เครือ่งตดักระดาษ   
               เครือ่งเย็บกระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที ่ พระบรมฉายาลกัษณ์   
                  แผงปิดประกาศ  แผน่ป้ายชือ่ส านกังาน  หรือหน่วยงาน   
               แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่ง  ๆ มูลี่ ่ มา่นปรบัแสง(ตอ่ผืน)   
               พรม(ตอ่ผืน) นาฬกิาต ัง้หรือแขวน  พระพุทธรูป  พระพุทธรูปจ าลอง  
               กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ยางลบ   
               น ้ายาลบค าผดิ  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอล์ค  สมุด   
               ซองเอกสาร  ตลบัผงหมกึ  น ้าหมกึปรนิท ์ เทปพีวีซีแบบใส   
               น ้ายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไมบ้รรทดั  คลปิ เป๊ก  เข็มหมุด    
               กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมุดบญัชี  สมุดประวตัขิา้ราชการ   
               แบบพมิพ์  ผา้ส าลี  ธงชาต ิ  สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์   
               ของใชใ้นการบรรจุหีบหอ่  น ้ามนัไข  ขี้ผึง้  น ้าดืม่ส าหรบับรกิาร 
                ประชาชนในส านกังานฯลฯ __(ส านกังานปลดั) 

                     ***  ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                        ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 
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        วสัดงุานบา้นงานครวั              จ านวน        10,000   บาท   
               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครวั  เชน่  หมอ้   
                กระทะ  กะละมงั  ตะหลวิ    กรอบรูป  มีด  ถงั  ถาด แกว้น ้า   
                จานรอง  ถว้ยชาม  ชอ้นสอ้ม  กระจกเงา  โอง่น ้า  ทีน่อน   
                กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตาน ้ามนั  เตารีด  เครือ่งบดอาหาร   
                เครือ่งตีไขไ่ฟฟ้า   เครือ่งป้ิงขนมปงั  กระทะไฟฟ้า หมอ้ไฟฟ้า   
                รวมถงึหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า  กระตกิน ้ารอ้น  กระตกิน ้าแข็ง  ถงัแกส๊   
                 เตา  ผงซกัฟอก  สบู ่ น ้ายาดบักลิน่  แปรง  ไมก้วาด  เขง่  มุง้    
                ผา้ปูทีน่อน ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊  น ้าจืดทีซ้ื่อ 
                จากเอกชน  ฯลฯ   __(ส านกังานปลดั) 

                *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                                ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

 

        วสัดยุานพาหนะและขนสง่              จ านวน        15,000   บาท   
               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนสง่   เชน่  
               ไขควง  ประแจ  แมแ่รง  กุญแจปากตาย  กุญแจเลือ่น   
               คีมล็อค  ล็อคเกียร์  ล็อคคลตัซ์  กระจกโคง้มน  ล็อคพวงมาลยั   
               สญัญาณไฟกระพรบิ  สญัญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร   
               ยางรถยนต ์ น ้ามนัเบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล ์ เพลา   
               ฟิล์มกรองแสง  เบาะรถยนต ์ เครือ่งยนต์(อะไหล)่  ชุดเกียร์รถยนต ์  
               เบรก  ครชั  พวงมาลยั  สายพานใบพดั  หมอ้น ้า  หวัเทียน  แบตเตอรี ่ 
               จานจา่ย ลอ้  ถงัน ้ามนั  ไฟหน้า  ไฟเบรก   อานจกัรยาน  ตลบัลูกปืน   
               กระจกมองขา้งรถยนต ์ กนัชนรถยนต ์ เข็มขดันิรภยั ฯลฯ   
                _ (ส านกังานปลดั) 

                *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                                ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

 

        วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่             จ านวน       100,000   บาท   
                เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่   เชน่    
                แกส๊หุงตม้  น ้ามนัเช้ือเพลงิ  น ้ามนัดีเซล  น ้ามนักา๊ด   
                น ้ามนัเบนซนิ   น ้ามนัเตา  น ้ามนัจารบ ี น ้ามนัเครือ่ง   
                ถา่น  กา๊ส  ฯลฯ __(ส านกังานปลดั) 

                *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 
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        วสัดคุอมพวิเตอร์             จ านวน          50,000   บาท   
                เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผน่หรือ   
                จานบนัทกึขอ้มูล  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskette ,Floppy  Disk 

                   ,Removable Disk ,Compact  Disc ,Digital  Video Disc ,Flash Drive)  
                เทปบนัทกึขอ้มูล(ReelMagnetic  Tape,Cassette  Tape ,Cartridge  Tape)    

               หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึ    
               ส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ   
               หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดสิก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ    แผน่กรองแสง    
               แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์(Key  Board)  เมนบอร์ด(Main  Board), 
               เมมโมรีช่ปิ(Memory Chip) เชน่  RAM คตัซีทฟีดเตอร์(Cutsheet  Feeder)  

               เมาส(์Mouse)  พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์(Printer  Switching  Box)    
               เครือ่งกระจายสญัญาณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์  (Card)  เชน่   
                Ethernet  Card ,Lan Card ,Anti  virus  Card ,Sound  Card เป็นตน้   
               เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต(์Diskette) 

              แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM)แบบออพตคิอล(Optical)            
              เป็นตน้ ฯลฯ__(ส านกังานปลดั)  

                           *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                   ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

 

 

 

        คา่สาธารณูปโภค                   รวม          355,000   บาท   
        คา่ไฟฟ้า                       จ านวน          250,000   บาท   
               เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัอาคารส านกังานทีท่ าการ 
               อบต.หญา้ปลอ้ง   และอาคารสิง่ปลูกสรา้งอืน่ทีอ่ยูใ่น 
               ความรบัผดิชอบ  รวมท ัง้คา่ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนที ่
               รบัผดิชอบ_(ส านกังานปลดั) 

              *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                             ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 
 
 
        คา่บรกิารโทรศพัท์                                                                            จ านวน         5,000   บาท   
                เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส านกังานส าหรบัทีท่ าการ 
                องค์การบรหิารสว่นต าบล  เชน่  คา่โทรศพัท์พ้ืนฐาน   
                คา่โทรศพัท์เคลือ่นที ่ฯลฯ  และใหห้มายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ย   
                เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารดงักลา่ว  และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบั 
                การใชบ้รกิาร   เชน่  คา่เชา่เครือ่ง  คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท ์  
                คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ___(ส านกังานปลดั) 

                *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 
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        คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม          จ านวน          100,000   บาท   
               เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัคา่โทรภาพ(โทรสาร) คา่เทเลกซ์   
                คา่วทิยุตดิตามตวั  คา่วทิยุสือ่สาร   คา่สือ่สารผา่นดาวเทียม   
                คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ต รวมถงึอนิเทอร์เน็ตการ์ด 
                คา่สือ่สารอืน่ๆ  เชน่  คา่เคเบิล้เทวี  คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทียมฯลฯ   
                เป็นตน้  และใหห้มายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว   
                และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร___(ส านกังานปลดั) 

                 *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                 ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

 

งบลงทุน                  รวม          467,700   บาท   
    คา่ครุภณัฑ ์            รวม          467,700   บาท   
        ครุภณัฑ์ส านกังาน 
         เกา้อี้ผูบ้รหิาร               จ านวน               7,500    บาท   
                 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อี้   จ านวน  1  ตวั      

                 คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 

                 1. เกา้อีม้พีนกัพงิสงู   และมทีีเ่ทา้แขน   

                     ขนาดไมน้่อยกวา่ (W) 550 x (D)620 x (H)1100 – 1270 mm 

                 2. มแีกนปรบัระดบัสงู – ต ่าได ้  

                 3. มปีุ่ มปรบัระดบัการโยก 

                 4. ขาเกา้อี้   5   แฉก  ท าจากอลูมเินียม  และใสล่อ้เพือ่ความสะดวก 

                     ในการเคลือ่นที่  

                                 __(ส านกังานปลดั) 

                   *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด  

                   ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่   

                                     มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                             *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง    

                                      เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.08) แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  6   หน้า  47     
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        เครือ่งปรบัอากาศ   ขนาด  13000  บทีียู                                              จ านวน         23,000   บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ  แบบแยกสว่นชนิดต ัง้พ้ืน 
               หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด   13,000  บีทียู  
               (ราคารวมคา่ตดิต ัง้)  จ านวน  1  เครือ่ง 
               คุณลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี  
               1 ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่    13,000   บีทีย ู
               2 ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้ 
                3 เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็น   
                    ขนาดไมเ่กนิ   40,000   บีทีย ู  ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
                    ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 
               4 ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด ท ัง้หน่วยสง่ 
                    ความเย็น  และหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกนั 
               5 เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ  เชน่ แผน่ฟอกอากาศ   
                    ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครือ่งผลติประจุไฟฟ้า  
                    (Ionizer) เป็นตน้  สามารถดกัจบัอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์    
                    สามารถท าความสะอาดได ้
                      - ชนิดต ัง้พ้ืนหรือแขวน 
                      - ชนิดตดิผนงั  
                    ส าหรบัชนิดตูต้ ัง้พ้ืน เป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มม่ีระบบฟอกอากาศ 
               6 มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
               7 การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอุปกรณ์  
                     ดงัน้ี    
                        7.1  สวติช์    1   ตวั    
                        7.2  ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว    4   เมตร   
                               สายไฟยาวไมเ่กนิ  15  เมตร 
                                            __(ส านกังานปลดั) 

                      *** ต ัง้งบประมาณตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  ส านกังบประมาณ  เดือน  มกราคม  2561  

                      ***** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                          ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2 /ว 1536   

                                          ลงวนัที ่ 19  มีนาคม  2561   

                               *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                            คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.08) แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป   ขอ้  3  หน้า 46 
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        เครือ่งปรบัอากาศ  ขนาด  24000  บทีียู             จ านวน          32,400   บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ  แบบแยกสว่นชนิดต ัง้พ้ืน 
                หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด   24,000  บีทีย ู 
                (ราคารวมคา่ตดิต ัง้)   จ านวน  1  เครือ่ง   
                คุณลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี  
                   1 ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่    24,000   บีทียู 
                   2 ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้ 
                   3 เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็น   
                     ขนาดไมเ่กนิ   40,000   บีทีย ู ตอ้งไดร้บัการรบัรอง 
                      มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์  5 
                   4 ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด  
                      ท ัง้หน่วยสง่ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกนั 
                   5 เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ  เชน่ แผน่ฟอกอากาศ  
                      ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครือ่งผลติประจุไฟฟ้า     
                      (Ionizer) เป็นตน้ สามารถดกัจบัอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์    
                      สามารถท าความสะอาดได ้
                           - ชนิดต ัง้พ้ืนหรือแขวน 
                           - ชนิดตดิผนงั    
                        ส าหรบัชนิดตูต้ ัง้พ้ืน เป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มม่ีระบบฟอกอากาศ 
                    6 มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
                    7 การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น ประกอบดว้ยอุปกรณ์   
                      ดงัน้ี    
                             7.1  สวติช์    1   ตวั    
                           7.2  ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว    4   เมตร   
                                 สายไฟยาวไมเ่กนิ   15   เมตร 
                                         __(ส านกังานปลดั) 

                *** ต ัง้งบประมาณตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  ส านกังบประมาณ  เดือน  มกราคม  2561  

                *****  ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                    ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2 /ว 1536   

                                     ลงวนัที ่ 19  มีนาคม  2561   

                *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                      คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08) แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป  ขอ้ 4  หน้า 46 
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        เต็นท์โครงเหล็กอาบสงักะสี               จ านวน          120,000   บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเต็นท์บรกิารประชาชน  จ านวน   4  หลงั 
               หลงัละ   30,000  บาท        
               คุณลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 
                1. เต็นท์โครงเหล็กอาบสงักะส ี ผา้ใบคูนิลอ่น   
                2. ขนาดเต็นท ์ กวา้ง 5.00  x  ยาว 10.00  เมตร  x สูง  2.50 เมตร 
                3. เขียนค าวา่ อบต.หญา้ปลอ้ง  ใสผ่า้คลุมเต็นท์  สูงไมน้่อยกวา่  0.25 เมตร   
                4. เหล็กอาบสงักะส ี ขนาดไมน้่อยกวา่  1 ¼ น้ิว  ตลอดท ัง้หมด  
                  (ยกเวน้เหล็กชว่งกลาง) 
                5. เหล็กชว่งกลาง  เหล็กอาบสงักะสีขนาดไมน้่อยกวา่  1  น้ิว   
                6. แป้นเหล็กรองเสาเต็นท ์ ขนาดเสน้ผา่ศูนย์กลาง 
                  ไมน้่อยกวา่  0.10 เมตร 
                7.  ผา้ใบคลุมเต็นท์เป็นผา้ใบคูนิลอ่น   
                   หนาไมน้่อยกวา่  0.50  มลิลเิมตร  รอยตอ่ใชก้ารรีด 
                   ดว้ยความรอ้น(อาร์ท)  พรอ้มเข็มขดัและสายรดัเข็มขดั   
                   มีชายระบาย 
                                    __(ส านกังานปลดั) 

                  *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                     ***** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                      ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                 *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                       คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08) แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป ขอ้  7  หน้า  47  

      
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า : 13/72 
วนัทีพ่มิพ์ : 25/9/2561  07:06:57  

 

 

         ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ             
          ไมล์ประชุมหอ้งประชุมสภาอบต.หญา้ปลอ้ง              จ านวน         42,200   บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือไมค์ประชุมหอ้งประชุมสภาอบต.หญา้ปลอ้ง  

              รายละเอยีด  ดงัน้ี 

                  1.ไมค์ประชุม  ส าหรบัประธาน     จ านวน    3,700   บาท 

                       เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือไมล์ประชุม   ส าหรบัประธาน  จ านวน   1   ตวั  

                       เพือ่ใช้ในหอ้งประชุมสภาอบต.หญา้ปลอ้ง  

                    คณุลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 

                        -  ไมโครโฟนแบบคอออ่น   พรอ้มไฟแสดงการท างาน 

                        -  มลี าโพงฟงัเสยีงการประชุมในตวัพรอ้มปุ่ มปรบัความดงัเสยีง  

                        -  มสีวติซ์เปิด – ปิด  ไมโครโฟนขณะพูด  และสามารถจะตดัล าโพงตนเอง 

                           เมือ่เปิดไมโครโฟน  

                        -  มสีวติซ์พเิศษส าหรบักดตดัการท างานของไมโครโฟนตวัอืน่  

                           โดยไมต่ดัล าโพงตนเองและมเีสยีงสญัญาณเตือนพรอ้มไฟ  

                            แสดงการท างาน 

                        -  สายปล ัก๊สญัญาณยาวไมน้่อยกวา่     2   เมตร 

                        - กา้นไมโครโฟนยาวไมน้่อยกวา่    45   cm 

                 2. ไมค์ประชุม  ส าหรบัผูร้ว่มประชุม    จ านวน       38,500   บาท 

                       เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือไมล์ประชุม   ส าหรบัผูร้ว่มประชุม  จ านวน  11  ตวั 

                      ตวัละ  3,500  บาท  เพือ่ใช้ในหอ้งประชุมสภาอบต.หญา้ปลอ้ง  

                      คณุลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 

                        -  ไมโครโฟนแบบคอออ่น   พรอ้มไฟแสดงการท างาน 

                        -  มลี าโพงฟงัเสยีงการประชุมในตวัพรอ้มปุ่ มปรบัความดงัเสยีง  

                        -  มสีวติซ์เปิด – ปิดไมโครโฟนขณะพูด  และสามารถตดัล าโพงตนเอง 

                           เมือ่เปิดไมโครโฟน  

                        -  สายปล ัก๊สญัญาณยาวไมน้่อยกวา่   2  เมตร 

                        -  กา้นไมโครโฟนยาวไมน้่อยกวา่   45  cm 

                                    __(ส านกังานปลดั) 

                      *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด  

                      *****  ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                              ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                      *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                              คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08)  แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  8  หน้า 47       
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        ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
         กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดส าหรบัใชใ้นงานรกัษาความปลอดภยั 
         และวเิคราะห์ภาพ                       จ านวน        165,000 บาท 
              เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย   

               แบบมมุมองคงที่   ส าหรบัตดิต ัง้ภายนอกอาคาร แบบที ่ 2  

               ส าหรบัใช้ในงานรกัษาความปลอดภยัและ  วเิคราะห์ภาพ    

               จ านวน  3  ตวัตวัละ  55,000 บาท  จ านวน  165,000 บาท 

               คณุลกัษณะพื้นฐาน  

                 - มคีวามละเอยีดของภาพสงูสดุไมน้่อยกวา่  2,560 x 1,920 pixel  

                   หรือไมน้่อยกวา่ 4,915,200 pixel  

                 - ม ีframe rate ไมน้่อยกวา่ 12 ภาพตอ่วนิาที (frame per second)  

                   ทีค่วามละเอยีดของภาพไมน้่อยกวา่  2,560 x 1,920 pixel หรือ 

                   ไมน้่อยกวา่ 4,915,200 pixel  

                 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable  

                   (ICR) ส าหรบัการบนัทกึภาพไดท้ ัง้กลางวนัและกลางคนืโดย    

                   อตัโนมตัิ  

                 - มคีวามไวแสงน้อยสดุ  ไมม่ากกวา่ 0.2 LUX ส าหรบัการแสดงภาพสี  

                   (Color)และไมม่ากกวา่ 0.08 LUX ส าหรบัการแสดงภาพขาวด า   

                   (Black/White)  

                 - มขีนาดตวัรบัภาพ (Image Sensor) ไมน้่อยกวา่ 1/3 น้ิว  

                 - มผีลตา่งคา่ความยาวโฟกสัต ่าสดุกบัคา่ความยาวโฟกสัสงูสดุ  

                   ไมน้่อยกวา่ 4.5 มลิลเิมตร  

                 - สามารถตรวจจบัความเคลือ่นไหวอตัโนมตัิ  (Motion Detection) ได้  

                 - สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพทีม่คีวามแตกตา่งของแสงมาก   

                   (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 

                 - สามารถสง่สญัญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ 

                   อยา่งน้อย   2  แหลง่  

                 - ไดร้บัมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface  

                      Forum)  

                 - สามารถสง่สญัญาณภาพไดต้ามมาตรฐาน  H.264 เป็นอยา่งน้อย  

                 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 

                 - ตวักลอ้งไดม้าตรฐาน IP66 หรือตดิต ัง้อปุกรณ์เพิม่เตมิส าหรบั  

                   หุม้กลอ้ง (Housing) ทีไ่ดม้าตรฐาน IP66 หรือดีกวา่  

                - สามารถท างานไดท้ีอ่ณุหภมูิ -10 องศาเซลเซียส ถงึ  50 องศาเซลเซียส  เป็นอยา่งน้อย  

                - มชี่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย  (Network Interface) 

                   แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่  และ สามารถท างานได้                                                                                        

                   ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  

                     (Power over   Ethernet) ในช่องเดียวกนัได้   

                - สามารถใช้งานกบัมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”,  

                  SNMP , RTSP ,  IEEE802.1X ไดเ้ป็นอยา่งน้อย  

                - มชี่องส าหรบับนัทกึขอ้มลูลงหน่วยความจ าแบบ  SD Card หรือ  

                  MicroSD Card  หรือ Mini SD Card  

                - ตอ้งมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application  

                  Programming Interface (API) ในรูปแบบแผน่ CD หรือ DVD  

                  ทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้ง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผูผ้ลติ  

               - ไดร้บัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัตอ่ผูใ้ช้งาน   

               - ผูผ้ลติตอ้งไดร้บัมาตรฐานดา้นระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม   

               - ผูผ้ลติตอ้งไดร้บัมาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการหรือบรหิารงานทีม่คีณุภาพ    

                                            __(ส านกังานปลดั) 

                           *** ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบ 

                                  กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด   ประจ าปี พ.ศ. 2560  ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560   

                                  ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

                    *****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                    ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                    ******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                     คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08)  แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป   ขอ้ 9   หน้า 48     
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        อุปกรณ์บนัทกึภาพผา่นเครือขา่ย                  จ านวน          48,000   บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออปุกรณ์บนัทกึภาพผา่นเครือขา่ย   

               (Network Video Recorder) แบบ  8   ช่อง   จ านวน  2   ตวั   

             ตวัละ   24,000 บาท  

             คณุลกัษณะพื้นฐาน  

                - เป็นอปุกรณ์ทีผ่ลติมาเพือ่บนัทกึภาพจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด  

                  โดยเฉพาะ  

                - สามารถบนัทกึและบบีอดัภาพไดต้ามมาตรฐาน  MPEG4 หรือ  

                  H.264 หรือดีกวา่  

                - ไดร้บัมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

                - มชี่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย  (Network Interface)  

                  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่  1  ช่อง  

                - สามารถบนัทกึภาพและสง่ภาพเพือ่แสดงผลทีค่วามละเอยีดของ  

                  ภาพสงูสดุไมน้่อยกวา่  1,920x1,080 pixel หรือไมน้่อยกวา่  2,073,600 pixel  

                - สามารถใช้งานกบัมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ   

                     SNTP”, SNMP , RTSP  ไดเ้ป็นอยา่งน้อย  

                - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลูส าหรบักลอ้งวงจรปิดโดยเฉพาะ   

                  (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมน้่อยกวา่ 8 TB  

                - มชี่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB จ านวนไมน้่อยกวา่  2  ช่อง  

                - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 

                - ตอ้งมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming   

                     Interface (API)ในรูปแบบแผน่ CD หรือ DVD ทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้ง หรือ 

                   สามารถ Download จากเว็บไซต์ผูผ้ลติ  

               - สามารถแสดงภาพทีบ่นัทกึจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดผา่นระบบเครือขา่ยได้   

               - ผูผ้ลติตอ้งไดร้บัมาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการหรือบรหิารงานทีม่คีณุภาพ   

                                 __(ส านกังานปลดั) 

                      *** ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด    

                                   ประจ าปี พ.ศ. 2560  ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2560  ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

                  *****  ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                        ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                  *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                         เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.08)  แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป   ขอ้ 10   หน้า  48 
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        ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั 
         เครือ่งตดัหญา้                                   จ านวน          19,000   บาท 

               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง      

                 จ านวน   2  เครือ่ง  เครือ่งละ   9,500 บาท 

                 คณุลกัษณะเฉพาะ 

                   1 เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพาย  

                   2 เครือ่งยนต์ขนาดไมน้่อยกวา่    1.4   แรงมา้ 

                   3 ปรมิาตรกระบอกสบูไมน้่อยกวา่    30  ซีซี 

                   4 พรอ้มใบมดี 

                                           __(ส านกังานปลดั) 

                     *** ต ัง้งบประมาณตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  ส านกังบประมาณ  เดือน  มกราคม  2561   

                 *****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                    ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                          *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                       เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08) แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  11  หน้า  48       

 

 
 
 
         ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
          เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)                           จ านวน         2,600   บาท 
                  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED ขาวด า    

                (18 หน้า/นาที) ราคาเครือ่งละ  2,600 บาท จ านวน  1 เครือ่ง  

                คณุลกัษณะเฉพาะ  

                 -  มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่    600x600  dpi  

                 -  มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่   18  หน้าตอ่นาที (ppm)  

                 -  มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่  8  MB  

                 -  มชี่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่  

                    จ านวนไมน้่อยกวา่   1  ช่อง  

                 -  มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่  150 แผน่  

                 -  สามารถใช้ไดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  

                                  __(ส านกังานปลดั) 

                     *** ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  

                                  ประจาปี พ.ศ. 2561  ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ 

                                  และสงัคม 

                          *****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                    ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

                 *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                       เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08) แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป  ขอ้ 1  หน้า  46   
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        จอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ ขนาดไมน้่อยกวา่   21.5   น้ิว       จ านวน         8,000   บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือจอภาพแบบ  LED หรือดีกวา่  

                ขนาดไมน้่อยกวา่   21.5   น้ิว จ านวน  2  ตวั ตวัละ  4,000  บาท     

                คณุลกัษณะพื้นฐาน  

                  -  มขีนาดไมน้่อยกวา่   21.5   น้ิว  

                  -  รองรบัความละเอยีดการแสดงผลไมน้่อยกวา่  1,920x1,080 Pixel  

                  -  ม ีRefresh Rate ไมน้่อยกวา่ 60 Hz                              

                  -  ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600 : 1  

                                                __(ส านกังานปลดั) 

                 *** ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  

                                 ประจาปี พ.ศ. 2561  ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561  ของกระทรวงดจิทิลั 

                                  เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

                  *****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                    ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                     ******* ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                         เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08) แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป  ขอ้   2   หน้า  46         
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    งบรายจ่ายอืน่                           รวม         30,000   บาท 
        รายจ่ายอืน่                รวม         30,000   บาท 
        รายจา่ยอืน่ 
          คา่ส ารวจความพงึพอใจของอบต.หญา้ปลอ้ง               จ านวน            30,000   บาท 
                    เพือ่จา่ยเป็นคา่ส ารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิารสาธารณะ  

                   ของอบต.หญา้ปลอ้ง__(ส านกังานปลดั) 

                    *****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                                    ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  
 

 

 

 

 

    งบเงนิอุดหนุน                   รวม         89,000   บาท 
          เงนิอุดหนุน                  รวม         89,000   บาท 
          เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 
                    โครงการขอรบัการสนบัสนุนกจิกรรมบรจิาคโลหติใหก้บั 
                   เหลา่กาชาดจงัหวดัศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ  2562                       จ านวน           15,000   บาท 
                              อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมอืงศรีสะเกษ   เพือ่สนบัสนุน 

                              งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการขอรบัการสนบัสนุนกจิกรรม  

                              บรจิาคโลหติใหก้บัเหลา่กาชาดจงัหวดัศรีสะเกษ  ประจ าปี 

                              งบประมาณ  2562     

                               *****ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427   

                                                  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561 ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ที ่

                                                  มท 0808.2 /ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561 ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย   

                                                  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616   ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559  ,ระเบียบ 

                                                 กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559, 

                                                  หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                                  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

                               *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                                  เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.02) ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป    

                                                  ขอ้  2   หน้า  9  
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                  โครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณการป้องกนั   
                  เฝ้าระวงั  และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจงัหวดัศรีสะเกษ   
                  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                          จ านวน           5,000   บาท 
                             อดุหนุนทีท่ าการปกครองจงัหวดัศรีสะเกษ   เพือ่สนบัสนุน 

                            งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนุน  

                            งบประมาณการป้องกนั  เฝ้าระวงั และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

                            จงัหวดัศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

                        ***** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่  

                                             7 สงิหาคม  2561 ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ที ่ 

                                             มท 0808.2 /ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561 ,หนงัสือกระทรวง 

                                             มหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616   ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559   

                                            ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

                                             พ.ศ.2559 , หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ 

                                             ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                        *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                               เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.02) ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป   

                                               ขอ้  6   หน้า 12  

 

 

 

                  โครงการศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชน 
                  ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ   
                  ประจ าปีงบประมาณ 2562              จ านวน           20,000   บาท 
                            อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมอืงศรีสะเกษ   เพือ่สนบัสนุน 

                          งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการช่วยเหลือ 

                          ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ    

                          ประจ าปีงบประมาณ  2562 

                          *****ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561  

                                         ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ที ่มท 0808.2 /ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                                         ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616   ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559   

                                         ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ,  

                                         หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่  

                                        27  มถิุนายน  2559 

                       *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                               เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.02)ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป   

                                              ขอ้  3  หน้า 9  
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                  โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพความเขม้แข็งในการ 
                  รกัษาความสงบเรียบรอ้ยและรกัษาความปลอดภยัหมูบ่า้น(ชรบ.)                จ านวน          4,000   บาท 
                            อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมอืงศรีสะเกษ   เพือ่สนบัสนุน 

                            งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ  

                            ความเขม้แข็งในการรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและรกัษาความปลอดภยั  

                            หมูบ่า้น(ชรบ.)  

                          *****ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561  

                                               ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ที ่มท 0808.2 /ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                                               ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559   

                                               ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

                                               ,หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   ดว่นทีสุ่ด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที่   

                                               27  มถิุนายน  2559  

                          *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                                     คร ัง้ที ่5/2561(ผ.02) ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป  ขอ้ 4  หน้า 10  

 

 

 

                  โครงการสนบัสนุนการจดังานเทศกาลประจ าปีของจงัหวดั 
                  (งานเทศกาลปีใหมส่ีเ่ผา่ไทศรีสะเกษและงานกาชาด) 

                  ประจ าปีงบประมาณ  2562                   จ านวน         15,000   บาท 

                           อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมอืงศรีสะเกษ   เพือ่สนบัสนุน 

                         งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการสนบัสนุนการจดังานเทศกาล  

                         ประจ าปีของจงัหวดั(งานเทศกาลปีใหมส่ีเ่ผา่ไทศรีสะเกษและงานกาชาด) 

                         ประจ าปีงบประมาณ  2562 

                     *****ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561  

                                      ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ที ่มท 0808.2 /ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                                     ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616   ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559   

                                     ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ,  

                                     หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่  

                                    27  มถิุนายน  2559  

                      *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                         เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.02) ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป   

                                         ขอ้  1  หน้า  8  
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                  โครงการสนบัสนุนศูนย์ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม 
                  ยาเสพตดิอ าเภอ                                                                                  จ านวน         30,000   บาท 
                            อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมอืงศรีสะเกษ   เพือ่สนบัสนุน 

                          งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการสนบัสนุนศูนย์ปฏบิตักิารป้องกนั  

                          และปราบปรามยาเสพตดิอ าเภอ  

                      *****ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427 ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561  

                                                   ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก ที ่มท 0808.2 /ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561 

                                                   ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616   ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559   

                                                   ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

                                         ,หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 

                                         27  มถิุนายน  2559  

                      *******ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                            เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.02) ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป   

                                            ขอ้  5  หน้า  11  

 

 

 

งานบรหิารงานคลงั                  รวม      2,698,920  บาท 
    งบบุคลากร                รวม     1,821,180  บาท 
        เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)                           รวม      1,821,180  บาท 
        เงนิเดอืนพนกังาน                                                  จ านวน     1,619,760  บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
               (รวมข ัน้เงนิเดือน) ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล  จ านวน   5  อตัรา 
               คือ ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลงั(นกับรหิารงานการคลงั),  
               นกัวชิาการเงนิและบญัชี, นกัวชิาการคลงั,  นกัวชิาการพสัด ุ 
               และนกัวชิาการจดัเก็บรายได ้ ต ัง้จา่ย  12  เดือน 
                                   __(กองคลงั) 

                       *** หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138       

                             ลงวนัที ่ 30  ธนัวาคม  2558   และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง   

                             หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                       ****ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563   

                               ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2) พ.ศ. 2561  หน้า  33  

 

 

 

        เงนิประจ าต าแหน่ง                จ านวน           42,000  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง  ใหก้บั  ผูอ้ านวยการกองคลงั   
                ต ัง้จา่ยไว ้ 12  เดือน__(กองคลงั) 

               *** หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138   

                              ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั   

                              ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

               ****  ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563  

                                 ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2) พ.ศ. 2561  หน้า  33  
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        คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง             จ านวน           138,000  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี   
                (รวมข ัน้เงนิเดือน) ใหแ้ก ่ พนกังานจา้งตามภารกจิ  คือ   
                ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพสัด ุ 1  อตัรา  ต ัง้จา่ยไว ้ 12  เดือน  
                                          __(กองคลงั) 

                         *** หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138   

                                 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง   

                                 หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                ****  ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563  

                                  ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2) พ.ศ. 2561  หน้า  33 

 

 

 

        เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง               จ านวน          21,420  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว รวมท ัง้เงนิที ่
                จา่ยเพิม่ตา่งๆตามระเบียบทีก่ฎหมายก าหนด  ใหแ้ก ่  
                พนกังานจา้งตามภารกจิ  คือ ต าแหน่ง  
                ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพสัด ุ 1  อตัรา  ต ัง้จา่ยไว ้ 12   เดือน 
                                     __(กองคลงั) 

                *** หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  

                                และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                   ****ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563  

                                 ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2) พ.ศ. 2561  หน้า  33 
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     งบด าเนินงาน                  รวม          817,940  บาท 
          คา่ตอบแทน               รวม          327,940  บาท 
          คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ 
          องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่                                                             จ านวน        193,940  บาท 
                 1.คา่ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบ 
                    การจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารงานพสัดุภาครฐั      
                    ต ัง้ไว ้      40,000.- บาท       

                         เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการ  

                      ผูร้บัผดิชอบการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารงานพสัดุภาครฐั  

                      เช่น บคุคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง ,บคุคลหรือคณะกรรมการ  

                      ด าเนินงานจา้งทีป่รกึษา,บคุคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจา้ง  

                      ออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้ง ,คณะกรรมการพจิารณาความเสยีหาย 

                      และบคุคลหรือคณะกรรมการผูท้ีม่สีทิธิเ์บกิไดต้ามทีร่ะเบยีบ กฎหมาย   

                      และหนงัสอืส ั่งการก าหนด___(กองคลงั)    
                   *** ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั  ดว่นทีสุ่ด  ที ่กค 0402.5 ว 156   

                                     ลงวนัที ่19  กนัยายน  2560 

  
                2. เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ    ต ัง้ไว ้   153,940.- บาท 

                       เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี  
                        ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่และผูม้สีทิธิ ์  

                        ไดร้บัตามระเบยีบกฎหมายและหนงัสอืส ั่งการก าหนด __(กองคลงั) 

                       *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028   

                                       ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด 

                                       เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี 

                                       แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557  

                                       ,หนงัสือส านกังาน กจ. กท. ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558   

                                       และตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 
        คา่เชา่บา้น                จ านวน            84,000  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น หรือคา่เชา่ซ้ือบา้นหรือคา่ผอ่น 
                ช าระเงนิกูเ้พือ่ช าระราคาบา้น  ใหแ้ก ่ พนกังานสว่นต าบล   
                และผูท้ีม่ีสทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบียบหนงัสือส ั่งการก าหนด 
                                   __(กองคลงั) 

                  *** ตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  

                                   และแกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั 
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        เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร               จ านวน            50,000  บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร 
               พนกังานสว่นทอ้งถิน่  และผูท้ีม่ีสทิธเิบกิไดต้ามกฎหมาย   
               ระเบียบและหนงัสือส ั่งการก าหนด 
                             __(กองคลงั) 

                        *** ตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร 

                             พนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541  และแกไ้ขเพิม่เตมิ จนถงึ (ฉบบัที ่3) 

                             พ.ศ.2549 และตามหนงัสือส ั่งการ กระทรวงการคลงั ดว่นทีสุ่ด    

                             ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ประเภทและ 

                             อตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและคา่เลา่เรียน 

 

 

 

        คา่ใช้สอย                 รวม          275,000   บาท 
        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
               คา่จา้งเหมาบรกิาร  จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิตังิาน 
               ในหน้าทีบ่นัทกึขอ้มูล                                                                          จ านวน             24,000  บาท 
                    เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร  คอื จา้งเหมาบคุคล     

                        เพือ่ปฏบิตังิานในหน้าทีบ่นัทกึขอ้มลู    และปฏบิตัหิน้าที่ 

                       ดา้นอืน่ๆ  ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 

               คา่จา้งเหมาบรกิาร  จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีจ่ดมาตรวดัน ้า            จ านวน            86,400  บาท 
                        เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร   คอื จา้งเหมาบคุคล    

                        เพือ่ปฏบิตังิานในหน้าทีจ่ดมาตรวดัน ้า   และปฏบิตัหิน้าที่ 

                        ดา้นอืน่ๆ  ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย   

 
               คา่จา้งเหมาบรกิาร  จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีจ่ดัเก็บรายได ้             จ านวน            39,600  บาท 
                        เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร   คอื จา้งเหมาบคุคล    

                        เพือ่ปฏบิตังิานในหน้าทีจ่ดัเก็บรายได้   และปฏบิตัหิน้าที่ 

                        ดา้นอืน่ๆ  ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย   

 

 

 

        รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
                 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
                 และนอกราชอาณาจกัร                                                      จ านวน            60,000  บาท 
                          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร    

                          และนอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบีย้เลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   

                          คา่เช่าทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ   

                          คา่ธรรมเนียม ในการใช้สนามบนิ  คา่ลงทะเบยีนตา่งๆในการอบรม  

                          ประชุม  สมัมนา  คา่ใช้จา่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ ฯลฯ   

                          ของพนกังานสว่นต าบล   เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิตามที่  

                          กฎหมาย  ระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการก าหนด   

                                                       ___(กองคลงั) 
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              โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่นิ   
                ประจ าปีงบประมาณ 2562                             จ านวน             50,000  บาท 
                           เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเก็บ  

                          ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ   ประจ าปีงบประมาณ  2562  โดยจา่ยเป็น 

                          คา่ใช้จา่ยในการประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน   คา่ป้าย     

                          แผน่พบั   และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น  _(กองคลงั) 

                         *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028   

                                              ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561 

                         *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                               เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่ 5  แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป     

                                               ขอ้  1   หน้า  35  

 

        คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม                          จ านวน             15,000  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ  วสัด ุ 
                 ครุภณัฑ์ตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

                               __(กองคลงั) 

 

 

        คา่วสัด ุ                 รวม          200,000   บาท 
        วสัดสุ านกังาน           จ านวน          100,000   บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน เชน่  หนงัสือ  เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก       
                   เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดัเหล็ก   
                  กรรไกร  เกา้อี้พลาสตกิ  แปรงลบกระดานด า ตรายาง  ขาต ัง้(กระดานด า)  
                  ทีถู่พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร  เครือ่งตดัโฟม  เครือ่งตดักระดาษ  เครือ่งเย็บ             
                  กระดาษ  กุญแจ ภาพเขียน  แผนที ่ พระบรมฉายาลกัษณ์  แผงปิดประกาศ   
                  แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่วยงาน  แผน่ป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายตา่งๆ   
                  มูลี่ ่ มา่นปรบัแสง(ตอ่ผืน) พรม(ตอ่ผืน) นาฬกิาต ัง้หรือแขวน  พระพุทธรูป   
                  พระพุทธรูปจ าลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก   กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ   
               ปากกา  ยางลบ  น ้ายาลบค าผดิ  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ   กาว  ชอล์ค   
               สมุด  ซองเอกสาร  ตลบัผงหมกึ  น ้าหมกึปรนิท ์  เทปพีวีซีแบบใส    
               น ้ายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไมบ้รรทดั  คลปิ เป๊ก  เข็มหมุด   
               กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมุดบญัชี  สมุดประวตัขิา้ราชการ  แบบพมิพ์   
               ผา้ส าลี   ธงชาต ิ  สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์   ของใชใ้นการ    
               บรรจุหีบหอ่  น ้ามนัไข  ขี้ผึง้  น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชน 
               ในส านกังานฯลฯ 
                                                _(กองคลงั) 

                  *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                   ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 
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        วสัดคุอมพวิเตอร์               จ านวน         100,000   บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผน่หรือ 
               จานบนัทกึขอ้มูล  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล(Diskette ,Floppy  Disk 

                   ,Removable Disk ,Compact  Disc ,Digital  Video Disc ,Flash  Drive)  
               เทปบนัทกึขอ้มูล (ReelMagnetic  Tape ,Cassette  Tape ,Cartridge  Tape)  
               หวัพมิพ์หรือ แถบพมิพ์ ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึ 
               ส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ   
               หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดสิก์ไดนร์   ซีดีรอมไดร์ฟ  แผน่กรองแสง   
               แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์(Key  Board) เมนบอร์ด(Main  Board) , 

                  เมมโมรีช่ปิ(Memory Chip) เชน่  RAM  คตัซีทฟีดเตอร์(Cutsheet  Feeder) 
               เมาส์(Mouse) พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์  (Printer  Switching  Box)  
               เครือ่งกระจายสญัญาณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์(Card) เชน่   
                  Ethernet  Card ,Lan Card ,Anti  virus  Card ,Sound  Card เป็นตน้    
               เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่งๆ เชน่ แบบดสิเกตต ์ (Diskette)   
               แบบฮาร์ดดสิต(์Hard  Disk)  แบบซีดีรอม(CD - ROM)  
               แบบออพตคิอล(Optical) เป็นตน้ ฯลฯ 

                                     __(กองคลงั)   

                 *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                                 ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

 

 

 

        คา่สาธารณูปโภค                   รวม         15,000   บาท 
        คา่บรกิารไปรษณีย์                จ านวน         15,000   บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์ คา่ธนาณตั ิคา่ดวงตราไปรษณียากร  
                คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย ์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิาร 
                การเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ฯลฯ    
                                            __(กองคลงั) 

               ***ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                             ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 
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     งบลงทุน       รวม         59,800   บาท 
          คา่ครุภณัฑ ์         รวม         59,800   บาท 
          ครุภณัฑ์ส านกังาน 
                   เครือ่งปรบัอากาศ  ขนาด  36,000  บีทีย ู            จ านวน         47,000   บาท 
                            เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ   แบบแยกสว่นชนิดต ัง้พ้ืน 

                           หรือชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ)  ขนาด   36,000  บทีียู 

                           (ราคารวมคา่ตดิต ัง้) จ านวน  1  เครือ่ง 

                           คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี  

                             1 ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่    36,000    บทีียู 

                             2 ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้ 

                             3 เครือ่งปรบัอากาศทีม่คีวามสามารถในการท าความเย็น    

                                ขนาดไมเ่กนิ  40,000 บทีียู  ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 

                                ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 

                            4 ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุด   

                               ท ัง้หน่วยสง่ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจาก  

                               โรงงานเดียวกนั 

                            5 เครือ่งปรบัอากาศทีม่รีะบบฟอกอากาศ   เช่น  

                               แผน่ฟอกอากาศ  ตะแกรง ไฟฟ้า(Electric grids) หรือ 

                               เครือ่งผลติประจุไฟฟ้า(Ionizer) เป็นตน้   

                               สามารถดกัจบัอนุภาค ฝุ่ นละออง และอปุกรณ์ 

                               สามารถท าความสะอาดได้ 

                                    - ชนิดต ัง้พ้ืนหรือแขวน 

                                    - ชนิดตดิผนงั 

                                 ส าหรบัชนิดตูต้ ัง้พ้ืน เป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มม่รีะบบฟอกอากาศ  

                           6 มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  

                           7 การตดิต ัง้เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น  ประกอบดว้ยอปุกรณ์   

                              ดงัน้ี    

                                   7.1   สวติช์  1   ตวั    

                                   7.2   ทอ่ทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว   4  เมตร   

                                          สายไฟยาวไมเ่กนิ  15  เมตร 

                                                   __(กองคลงั) 

              *** ต ัง้งบประมาณตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  ส านกังบประมาณ  เดือน  มกราคม  2561  

              **** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                               ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท  0808.2 /ว 1536  

                               ลงวนัที ่ 19  มีนาคม  2561   

                   *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  

                              เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08) แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป   ขอ้  17  หน้า 50 
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               ชัน้วางแฟ้ม  20  ชอ่ง                                     จ านวน          2,200   บาท 
                       เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือช ัน้วางแฟ้ม   20  ช่อง  

                      ขนาด  92(W)  x 31.1 (D) x 96.2 (H) cm   

                      จ านวน  1  ตวั 

                                  __(กองคลงั) 

                      *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                    ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248    

                                     ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                             *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                       เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08)  แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป  ขอ้  16  หน้า   49 

 

 

                โตะ๊คอมพวิเตอร์                จ านวน          3,200   บาท 
                          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊คอมพวิเตอร์    

                         ขนาด 120(W) x 600 (D) x750 (H)mm     

                         จ านวน  1  ตวั   

                                          __(กองคลงั) 

                             *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                   ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                   *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   
                                  เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08) แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป  ขอ้ 14  หน้า 49 

 

 

 

                โตะ๊ท างาน                    จ านวน          4,800   บาท 
                        เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน   

                       ขนาด 1227 (W) x 668 (D) x750 (H)mm    

                       จ านวน  1  ตวั   

                                        __(กองคลงั) 

                     *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                   ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                   ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                   *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                     เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08) แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป   ขอ้  15   หน้า   49 
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        ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
              เครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)                        จ านวน        2,600   บาท 
                      เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED ขาวด า  

                     (18 หน้า/นาที)  จ านวน  1  เครือ่ง 

                  คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี  

                     - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่   600x600  dpi  

                     - มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่   18  หน้าตอ่นาที (ppm)  

                     - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่  8  MB  

                     - มชี่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่  

                       จ านวนไมน้่อยกวา่   1  ช่อง  

                     - มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่  150 แผน่  

                     - สามารถใช้ไดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  

                                      __(กองคลงั) 

                     ***ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  
                                   ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561  ของกระทรวงดจิทิลั 

                                   เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

                            ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                   ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                   *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)   

                                      แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08)  แผนงาน บรหิารงานท ั่วไป   

                                      ขอ้  13  หน้า 49 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั                 รวม         120,000   บาท 
     งบด าเนินงาน                รวม         120,000   บาท 
           คา่ตอบแทน                                                                                    รวม          50,000   บาท 
           คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 
           แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่                                                       จ านวน          50,000   บาท 
                     เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 
                  แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่  คา่ตอบแทนอปพร. 
                  ในการปฏบิตัริาชการเกีย่วกบัการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน 
                  ในชว่งเทศกาลปีใหม ่และ  ชว่งเทศกาลสงกรานต ์ในพ้ืนที ่
                  ต าบลหญา้ปลอ้ง   และการปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 
                  แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ทีเ่บกิไดต้ามทีร่ะเบียบ  
                  กฎหมาย  และหนงัสือส ั่งการก าหนด     
                            __(ส านกังานปลดั) 
 
                    *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028   

                                   ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561, หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   

                                   ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                           *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)   (ผ.01)    

                                      ยุทธศาสตร์ที ่ 1   แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน  ขอ้   1  หน้า  78 

 
 
 

           คา่วสัด ุ                           รวม         70,000   บาท 
           วสัดเุครือ่งแตง่กาย                                   จ านวน        50,000   บาท 
                     เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเครือ่งแตง่กาย  เชน่  เครือ่งแบบ  
                     เส้ือ  กางเกง   ผา้  เครือ่งหมายยศและสงักดั  ถุงเทา้ รองเทา้   
                     เข็มขดั  หมวก ผา้ผูกคอ  เครือ่งแตง่กายชุดฝึกโขน  ละคร ฯลฯ 
                                          __(ส านกังานปลดั) 

                    *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                                    ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย 

                                    คา่วสัดุเครือ่งแตง่กายของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2560 

 

 
          วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ               จ านวน        20,000   บาท 
                   เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเครือ่งดบัเพลงิ    เชน่   ถงัดบัเพลงิ   
                   ลูกบอลดบัเพลงิ ฯลฯ 
                                             __(ส านกังานปลดั) 

                     *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                        ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 
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แผนงานการศกึษา 
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา                                                               รวม      3,300,073  บาท 
    งบบุคลากร                                                                                            รวม      2,293,900  บาท 
         เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)                รวม       2,293,900  บาท 
         เงนิเดอืนพนกังาน            จ านวน      1,502,200  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
                 (รวมข ัน้เงนิเดือน)ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล  จ านวน  2  อตัรา  
                คือ  ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองการศกึษา(นกับรหิารงานการศกึษา) 
                ,นกัวชิาการศกึษา  และเพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือน 
                 ประจ าปี(รวมข ัน้เงนิเดือน)ใหแ้ก ่ พนกังานครูสว่นต าบล  จ านวน  4  อตัรา   
                 ต าแหน่ง  ครูผูดู้แลเด็ก  ต ัง้จา่ย  12  เดือน__(กองการศกึษาฯ) 
                   *** หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558   

                                 และตามกฎหมาย  ระเบียบ   ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                    ****ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563 ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2)  

                                   พ.ศ. 2561  หน้า  34 

 
 
         เงนิประจ าต าแหน่ง                 จ านวน       42,000  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัผูอ้ านวยการกองการศกึษา   
                ต ัง้จา่ย  12  เดือน__(กองการศกึษาฯ) 

                *** หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138  ลงวนัที ่ 

                                30 ธนัวาคม 2558  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง   

                                หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

               **** ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563 ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2)  

                                พ.ศ. 2561  หน้า  34 

 

 
         เงนิวทิยฐานะ                                     จ านวน       42,000  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะ  ใหก้บั  ครูช านาญการ(ครูค.ศ.2)   
                 ต ัง้จา่ย  12  เดือน__(กองการศกึษาฯ) 

                  *** หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138   

                                  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั   

                                  ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                  **** ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563  

                                    ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2) พ.ศ. 2561  หน้า  34 

 

 
         คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง               จ านวน       657,480  บาท 
                  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
                     (รวมข ัน้เงนิเดือน)ใหแ้ก ่ พนกังานจา้งตามภารกจิ  คือ   
                 ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยครูผูดู้แลเด็ก  3  อตัรา  และพนกังานจา้งท ั่วไป   
                 ต าแหน่ง  ผูดู้แลเด็ก  จ านวน  2  อตัรา  ต ัง้จา่ย  12  เดือน 
                                               __(กองการศกึษาฯ) 

                    *** หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138   

                                      ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  และตามกฎหมาย  ระเบียบ    ขอ้บงัคบั   

                                      ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                     ****ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563  

                                     ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2) พ.ศ. 2561  หน้า  34 
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         เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง              จ านวน          50,220  บาท 
                  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว รวมท ัง้เงนิที ่
                  จา่ยเพิม่ตา่งๆตามระเบียบทีก่ฎหมายก าหนด  ใหแ้ก ่  
                  พนกังานจา้งตามภารกจิ  คือ  ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยครูผูดู้แลเด็ก  2  อตัรา   
                  และพนกังานจา้งท ั่วไป  ต าแหน่ง ผูดู้แลเด็ก   จ านวน  2  อตัรา   
                  ต ัง้จา่ย  12  เดือน__(กองการศกึษาฯ) 

                    *** หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138   

                                     ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  และตามกฎหมาย  ระเบียบ   ขอ้บงัคบั  

                                     ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                     ****ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563  

                                        ปรบัปรุง(คร ัง้ที่ 2) พ.ศ. 2561  หน้า  34 

 

 

     งบด าเนินงาน                          รวม         615,673  บาท 
         คา่ตอบแทน                      รวม         255,673  บาท 
         คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ 
         องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่                        จ านวน        194,673  บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัม ี             
                 ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี  แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ 
                 และผูม้ีสทิธิไ์ดร้บัตามระเบียบกฎหมายและหนงัสือส ั่งการ 
                 ก าหนด 
                                        __(กองการศกึษาฯ) 

                   *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  

                            ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด 

                            เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี 

                            แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

                            พ.ศ.2557,หนงัสือส านกังาน กจ. กท. ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138   

                            ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  

                            ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
         คา่เชา่บา้น                จ านวน        36,000  บาท 
                  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น หรือคา่เชา่ซ้ือบา้นหรือคา่ผอ่นช าระเงนิกู ้
                  เพือ่ช าระราคาบา้น ใหแ้ก ่ พนกังานสว่นต าบล  และ 
                  ผูท้ีม่ีสทิธเิบกิไดต้ามกฎหมายระเบียบหนงัสือส ั่งการก าหนด 
                                    __(กองการศกึษาฯ) 

                    *** ตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่    

                                     พ.ศ.2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั 

 

 
        เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร                        จ านวน        25,000  บาท 
                  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของ 
                 บุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่  และผูท้ีม่ีสทิธเิบกิไดต้ามกฎหมาย 
                 ระเบียบและหนงัสือส ั่งการก าหนด 
                                      __(กองการศกึษาฯ) 

                ***ตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่  

                              พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิ จนถงึ (ฉบบัที ่3)พ.ศ.2549 และตามหนงัสือส ั่งการ  

                              กระทรวงการคลงั ดว่นทีสุ่ด   ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559  

                              เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและคา่เลา่เรียน 
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         คา่ใช้สอย           รวม         270,000  บาท 
         รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร    
                 คา่จา้งเหมาบรกิาร  จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิตังิาน 
                 ในหน้าทีค่รูผูดู้แลเด็ก              จ านวน         96,000  บาท 
                            เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร   คา่จา้งเหมาบคุคล 

                            เพือ่ปฏบิตังิานในหน้าทีค่รูผูดู้แลเด็ก   และปฏบิตัหิน้าที่ 

                           ดา้นอืน่ๆตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย   

                                      __(กองการศกึษาฯ) 

 

                 คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็น                 จ านวน         54,000  บาท 
                          เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ   ทีอ่ยูใ่นอ านาจหน้าที่ 

                          ขององค์การบรหิารสว่นต าบล   เช่น  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอื 

                          หรือเขา้ปกหนงัสอื คา่ซกัฟอก  คา่ก าจดัสิง่ปฏกิลู  คา่ระวางบรรทุก   

                          คา่เช่าทรพัย์สนิ (ยกเวน้  คา่เช่าบา้น) คา่โฆษณาและเผยแพร่ 

                          (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุ  

                          กระจายเสยีงโทรทศัน์  โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ)   

                          คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  คา่เบีย้ประกนั  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดี 

                          ตามค าพพิากษาฯลฯ)       

                                          __(กองการศกึษาฯ) 

 
 

         รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
                 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร            จ านวน      90,000  บาท 
                          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร  

                          และนอกราชอาณาจกัร   เช่น  คา่เบีย้เลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ   

                          คา่เช่าทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ   

                          คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบนิ  คา่ลงทะเบยีนตา่งๆในการอบรม   

                          ประชุม  สมัมนา คา่ใช้จา่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ ฯลฯ   

                          ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  สมาชิกสภาอบต.  พนกังานสว่นต าบล   

                          เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิตามทีก่ฎหมาย  ระเบยีบ  

                          หนงัสอืส ั่งการก าหนด__(กองการศกึษาฯ) 

 

 

         คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม                จ านวน       30,000  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ    
                 วสัดุ ครุภณัฑ์ตา่งๆ  เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
                   __(กองการศกึษาฯ) 
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 คา่วสัด ุ          รวม         60,000  บาท 
          วสัดสุ านกังาน                  จ านวน       30,000  บาท 
                   เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เชน่  หนงัสือ   
                   เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก  เครือ่งเจาะกระดาษขนาดเล็ก    
                   ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดัเหล็ก  กรรไกร  เกา้อี้พลาสตกิ    
                   แปรงลบกระดานด า ตรายาง  ขาต ัง้(กระดานด า) ทีถู่พ้ืน  
                   ตะแกรงวางเอกสาร  เครือ่งตดัโฟม  เครือ่งตดักระดาษ   
                   เครือ่งเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพเขียน   แผนที ่ พระบรมฉายาลกัษณ์   
                   แผงปิดประกาศ  แผน่ป้ายชือ่ส านกังาน  หรือหน่วยงาน  แผน่ป้ายจราจร 
                   หรือแผน่ป้ายตา่งๆ  มูลี่ ่ มา่นปรบัแสง(ตอ่ผืน)  พรม(ตอ่ผืน)  
                   นาฬกิาต ัง้หรือแขวน  พระพุทธรูป  พระพุทธรูปจ าลอง  กระเป๋า   
                   ตาช ั่งขนาดเล็ก  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ยางลบ   
                   น ้ายาลบค าผดิ  เทปกาว   ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอล์ค  สมุด   
                   ซองเอกสาร  ตลบัผงหมกึ  น ้าหมกึปรนิท ์  เทปพีวีซีแบบใส   
                   น ้ายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก  เข็มหมุด   
                   กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม  สมุดบญัชี  สมุดประวตัขิา้ราชการ   
                   แบบพมิพ์  ผา้ส าลี  ธงชาต ิ สิง่พมิพ์ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์   
                   ของใชใ้นการบรรจุหีบหอ่   น ้ามนัไข ขี้ผึง้  น ้าดืม่ส าหรบั 
                   บรกิารประชาชนในส านกังานฯลฯ 
                                          _(กองการศกึษาฯ) 

                     *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                                       ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

 

 

 
          วสัดคุอมพวิเตอร์                                                                              จ านวน      30,000  บาท 
                  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์   เชน่  แผน่หรือ 
                 จานบนัทกึขอ้มูล  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล(Diskette ,Floppy  Disk  

                     , Removable Disk ,Compact  Disc ,Digital  Video Disc ,Flash  Drive)   

                 เทปบนัทกึขอ้มูล(ReelMagnetic  Tape ,Cassette Tape ,Cartridge  Tape)  
                หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึ    
                ส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ    
                หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดสิก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผน่กรองแสง    
                แผงแป้นอกัขระหรือ  แป้นพมิพ์ (Key  Board) เมนบอร์ด(Main  Board) , 
                เมมโมรีช่ปิ(Memory Chip) เชน่  RAM  คตัซีทฟีดเตอร์(Cutsheet  Feeder)   
                เมาส(์Mouse)  พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์ (Printer  Switching  Box)         
                เครือ่งกระจายสญัญาณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ (Card)  เชน่   
                   Ethernet  Card ,Lan Card ,Anti  virus  Card ,Sound  Card  เป็นตน้   
                เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง  ๆเชน่ แบบดสิเกตต ์ (Diskette)    
                แบบฮาร์ดดสิต(์Hard  Disk) แบบซีดีรอม(CD - ROM)  

                แบบออพตคิอล(Optical)   เป็นตน้ ฯลฯ 
                                            __(กองการศกึษาฯ)   

                  *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                                   ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 
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         คา่สาธารณูปโภค                  รวม         30,000  บาท 
         คา่ไฟฟ้า                จ านวน        30,000  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
                 ในสงักดัอบต.หญา้ปลอ้ง ___(กองการศกึษาฯ) 

                *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด   

                                 ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

 
 
    งบลงทุน                   รวม         270,500  บาท 
         คา่ครุภณัฑ ์                 รวม         270,500  บาท 
         ครุภณัฑ์ส านกังาน 
               เกา้อี้แถว                   จ านวน           15,000  บาท 
                       เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อีแ้ถว   จ านวน 2  ตวั  

                       ตวัละ   7,500 บาท  เพือ่ใหบ้รกิารประชาชนหรือ  

                       ผูม้าตดิตอ่ราชการนั่งพกัรอระหวา่งตดิตอ่ราชการ  

                       คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 

                           -  เกา้อีแ้ถว  4  ทีน่ ั่ง  ขนาดไมน้่อยกวา่   

                             2380(W) x 680(D) x 800(H) mm. 

                           - เกา้อีแ้ถวนั่งคอย ชนิด  4  ทีน่ ั่ง  มทีีท่า้วแขน 

                           - คานทีน่ ั่งท าจากเหล็ก   

                           - โครงขา และ ทา้วแขนเป็นเหล็กปั๊มขึน้รูปชุบโครเมีย่ม      

                             หนาไมน้่อยกวา่ 1.0 มม. 

                           -โครงทีน่ ั่งและพนกัพงิ ขนาด  4  ทีน่ ั่ง  

                            ท าจากเหล็กแผน่ปั๊มขึน้รูป  หนาไมน้่อยกวา่ 1.5 มม   

                                    __(กองการศกึษาฯ) 

                     *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                     ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด   

                                        ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                     *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                        เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.08)  แผนงาน การศกึษา    ขอ้   24    หน้า   51          

 

 
               เกา้อี้ส านกังาน         จ านวน           2,500  บาท 
                        เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน   จ านวน 1  ตวั 

                       ตวัละ   2,500 บาท ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง  

                       คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 

                          - ขนาดไมน้่อยกวา่  56(W) x 57(D) Cm. 

                          - สามารถปรบัระดบัความสงู-ต ่า  ไดต้ ัง้แต่  86 – 97 (H) Cm. 

                          - สามารถปรบัขึน้ลง หมนุไดโ้ดยรอบ และมทีีท่า้วแขน      

                                              __(กองการศกึษาฯ) 

                          *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                          ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่ 

                                               มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                          *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)   

                                                แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561 
                                                (ผ.08)  แผนงาน การศกึษา    ขอ้   23    หน้า   51    
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             ชัน้วางรองเทา้                      จ านวน          8,400  บาท 
                         เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือช ัน้วางรองเทา้    จ านวน  2  ตวั  

                    ราคาตวัละ   4,200  บาท ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย้  

                    คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 

                    - ขนาดไมน้่อยกวา่   23x124x38  ซม. 

                          - ผลติจากพลาสตกิแข็งแรงไมเ่ป็นอนัตรายตอ่เด็ก  

                                            __(กองการศกึษาฯ)  

                        *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                        ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่ 

                                             มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                        *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข   

                                               เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.08) แผนงาน การศกึษา     

                                              ขอ้   25   หน้า   52          

 

 

              ชัน้หนงัสือ                       จ านวน           3,900  บาท 
                      เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือช ัน้หนงัสอื   จ านวน  3  ตวั  ราคาตวัละ 1,300 บาท 

                     ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง ,ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก   และ      

                      เพือ่ใช้ตามโครงการ"ทีอ่า่นหนงัสอืทอ้งถิน่  รกัการอา่น" ของอบต.หญา้ปลอ้ง 

                      คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 

                           - ขนาดไมน้่อยกวา่   900 x 300 x 900 (H) mm. 

                                               __(กองการศกึษาฯ) 

                                   *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                                    ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่ 

                                             มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                         *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                                เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่ 5/2561 (ผ.08)  แผนงานการศกึษา  ขอ้  21  หน้า   51          

 

 

               ตูเ้ก็บเอกสาร            จ านวน           7,800  บาท 
            เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร   จ านวน  2  ตู ้ราคาตูล้ะ  3,900 บาท   

                       ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก   และเพือ่ใสห่นงัสอืใหค้วามรูบ้รกิารประชาชน    

                        ตามโครงการ "ทีอ่า่นหนงัสอืทอ้งถิน่  รกัการอา่น" 

                        คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 

                           - ตูเ้หล็กบานเลือ่นกระจก    

                           - ขนาดไมน้่อยกวา่ 1187 (W) X408(D) X878 (H)mm.  

                                                ___(กองการศกึษาฯ) 

                         *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                         ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด   

                                              ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                         *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                                เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.08) แผนงาน การศกึษา   ขอ้  20   หน้า  50     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน้า : 37/72 

 
วนัทีพ่มิพ์ : 25/9/2561  07:06:57 

 

 

              โตะ๊ท างาน         จ านวน         17,200  บาท 
                      เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน    จ านวน  4  ตวั ราคาตวัละ  4,300  บาท    

                    ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย้ , ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง 

                    คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 

                      -  ม ี 2 ลิน้ชกั   

                      - ขนาดไมน้่อยกวา่ 107.5(W) X67(D) X75.3(H) Cm. 

                                              _(กองการศกึษาฯ) 

                      *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                      ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่ 

                                          มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                      *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                            คร ัง้ที ่ 5/2561 (ผ.08) แผนงาน การศกึษา    ขอ้   22    หน้า   51          

 

   

 

 
              ทีว่างหนงัสือพมิพ์         จ านวน         2,600  บาท 
                     เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือทีว่างหนงัสอืพมิพ์   จ านวน  1  ตวั    

                    ขนาดไมน้่อยกวา่  กวา้ง  75 cm x สงู 140  cm   เพือ่ใหค้วามรู้ 

                    และบรกิารประชาชนตามโครงการ  “ทีอ่า่นหนงัสอืทอ้งถิน่ รกัการอา่น” 

                                              __(กองการศกึษาฯ) 

                   *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                   ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                     ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                   *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                       คร ัง้ที ่ 5/2561 (ผ.08)  แผนงาน การศกึษา   ขอ้  26   หน้า  52          

 
 

        ครุภณัฑ์การศกึษา                
               เครือ่งเลน่สนามกลางแจง้        จ านวน         87,000  บาท 
                    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งเลน่สนามกลางแจง้    จ านวน   3   ชุด  

                     ชุดละ  29,000 บาท  ส าหรบัเป็นสือ่พฒันาการเรียนการสอนและ  

                     สง่เสรมิพฒันาการท ัง้ทางรา่งกายและทางสมอง   ใหก้บัเด็กปฐมวยั 

                     ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดัอบต.หญา้ปลอ้ง   ท ัง้   3   ศูนย์   

                     คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 

                       -  แทน่มา้หมนุ   3   ทีน่ ั่ง  ขนาดไมน้่อยกวา่  110 x 78  ซม. 

                       -  ผลติจากพลาสตกิแข็งแรงไมเ่ป็นอนัตรายตอ่เด็ก  

                       -  แทน่หมนุท าจากเหล็กอบสฝีุ่ น  

                                    ___ (กองการศกึษาฯ) 

                                 *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                        ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด   

                                           ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                        *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                     เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.08) แผนงาน การศกึษา  ขอ้  28  หน้า  53          
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               โตะ๊เรียนส าหรบัเด็ก                                                                                 จ านวน         88,000  บาท 
                        เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊เรียนส าหรบัเด็ก   16  ชุด ชุดละ   5,500 บาท  

                       (1 ชุด ประกอบดว้ย  โตะ๊  1  ตวั และเกา้อี้  6  ตวั)  ใหก้บัเด็กปฐมวยั 

                       ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดัอบต.หญา้ปลอ้งท ัง้  3  ศูนย์ 

                       คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 

                          - โตะ๊สีเ่หลีย่มผืนผา้ ขนาดไมน้่อยกวา่ 60x120x52 ซม. 

                          - เกา้อีพ้ลาสตกิ ขนาดไมน้่อยกวา่ 53x36x28 ซม. 

                          - หน้าโตะ๊ท าจากพลาสตกิ ขาโตะ๊ท าจากเหล็กอบสฝีุ่ น  

                            แข็งแรง   ปลอดภยั 

                          - เกา้อีท้ าจากพลาสตกิ แข็งแรง ปลอดภยั   

                                           __(กองการศกึษาฯ) 

                         *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                         ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                                               ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                         *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                                 คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.08)  แผนงาน การศกึษา  ขอ้  27   หน้า  52          
 

 

        ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 
               เครือ่งเสียงเคลือ่นที ่              จ านวน           9,000  บาท 
                       เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งเสยีงเคลือ่นที่   จ านวน 1 เครือ่ง 

                       ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง(หอ้งอนุบาล  2 ขวบ) 

                       คณุลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี 

                        -  ตูล้ าโพงเอนกประสงค์พรอ้มแอมป์  

                        -  ตูล้ าโพงขนาด 15 น้ิว 

                        -  มกี าลงัขยายไมน้่อยกวา่ 450 วตัต์ 

                        -  มไีมล์ลอยแบบไรส้าย  2 ตวั 

                        -  มลีอ้ลากพรอ้มมอืจบัสะดวกในการเคลือ่นยา้ย  

                        -  มแีบตเตอรีช่าร์จในตวั 

                        -  มชี่องตอ่ USB, SD CARD และเลน่เพลง mp 3 ได ้     

                                      __(กองการศกึษาฯ) 

                            *** ต ัง้งบประมาณตามราคาทอ้งตลาด 

                    ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                                    ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                    *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                      คร ัง้ที ่ 5/2561 (ผ.08)  แผนงาน การศกึษา  ขอ้   29    หน้า   53          
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        ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
              โทรทศัน์แอลอีดี (LED TV)                จ านวน           13,100  บาท 
                       เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโทรทศัน์แอลอดีี(LED  TV)  

                      จ านวน  1  เครือ่ง   ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก  

                       คณุลกัษณะเฉพาะ 

                        1 ระดบัความละเอยีดเป็นความละเอยีดของจอภาพ  (Resolution)  

                           1920 x 1080  พกิเซล 

                        2 ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดจอภาพข ัน้ต ่า    40   น้ิว 

                        3 แสดงภาพดว้ยหลอดภาพแบบ LED Backlight 

                        4 ช่องตอ่ HDMI ไมน้่อยกวา่ 2 ช่องสญัญาณ  เพือ่การเชือ่มตอ่ 

                           สญัญาณภาพและเสยีง 

                        5 ช่องตอ่ USB ไมน้่อยกวา่ 1 ช่องสญัญาณรองรบัไฟล์ภาพ    

                            เพลง   และภาพยนตร์ 

                        6 มตีวัรบัสญัญาณ Digital ในตวั 

                                               __(กองการศกึษาฯ) 

                     *** ต ัง้งบประมาณตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  ส านกังบประมาณ  เดือน  มกราคม  2561   

              ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                              ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

              *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                คร ัง้ที ่ 5/2561 (ผ.08)  แผนงาน การศกึษา  ขอ้   30   หน้า   53          
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        ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
               เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน                        จ านวน           16,000  บาท 
                       เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานส านกังาน  

                      (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) จ านวน   1  เครือ่ง  ใหก้บั 

                      ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย้  

                      คณุลกัษณะพื้นฐาน 

                        - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่  2  แกนหลกั 

                          2 core)มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่   3.5 GHz    

                          หรือดีกวา่จ านวน  1  หน่วย 

                       - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่มขีนาด 

                         ไมน้่อยกวา่  4 GB  

                       - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ 

                         ขนาดความจุ  ไมน้่อยกวา่  1 TB  หรือชนิด Solid State Drive    

                         ขนาดความจุไมน้่อยกวา่  120 GB   จ านวน  1  หน่วย 

                       - ม ีDVD-RW  หรือดีกวา่จ านวน  1  หน่วย 

                       - มชี่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย  (Network Interface) แบบ    

                         10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่จ านวนไมน้่อยกวา่   1  ช่อง 

                       - มชี่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา่ 

                         ไมน้่อยกวา่  3  ช่อง 

                       - มแีป้นพมิพ์และเมาส์  

                       - มจีอภาพแบบ LED หรือดีกวา่มี  Contrast Ratio  

                         ไมน้่อยกวา่  600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่  19  น้ิว   

                          จ านวน   1  หน่วย 

                                                 _(กองการศกึษาฯ) 

                 ***  ต ัง้งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ ์ 

                          คอมพวิเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2561  ณ  วนัที ่ 23  พฤษภาคม  2561  ของกระทรวงดจิทิลั 

                           เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

                 ****ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                          ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

           *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่ 5/2561 

                           (ผ.08)  แผนงาน การศกึษา    ขอ้   19    หน้า   50 
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    งบเงนิอุดหนุน                     รวม           120,000  บาท 
        เงนิอุดหนุน                        รวม           120,000  บาท 
        เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 
               โครงการเขา้คา่ยฝึกอบรมพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม                   จ านวน              30,000  บาท 

                         อดุหนุนโรงเรียนสริเิกศน้อมเกลา้      เพือ่สนบัสนุนงบประมาณ  

                         ส าหรบัด าเนินโครงการเขา้คา่ยฝึกอบรมพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม    

                                     __(กองการศกึษาฯ) 

                   ***  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561 

                                  ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2 /ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                                  ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559   

                                  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ,  

                                  หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน 2559  

                   ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                     คร ัง้ที ่5/2561(ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน การศกึษา ขอ้   4  หน้า 25          

 

 

 

               โครงการพฒันาการศกึษาของเด็กและเยาวชน  หมูท่ี ่1,2   
                เพือ่ศกึษาแหลง่เรียนรูน้อกสถานที ่                      จ านวน           30,000  บาท 
                         อดุหนุนโรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง     เพือ่สนบัสนุนงบประมาณส าหรบั  

                         ด าเนินโครงการพฒันาการศกึษาของเด็กและเยาวชน   หมูท่ี ่1,2   

                         เพือ่ศกึษาแหลง่เรียนรูน้อกสถานที่  

                                   __(กองการศกึษาฯ) 

                         ***  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561 , 

                               หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก   ที ่มท 0808.2 /ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                               ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616   ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559   

                               ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ,  

                                หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 

                                27  มถิุนายน  2559 

                  ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 3    

                                    แผนงาน การศกึษา  ขอ้   3   หน้า  148      
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              โครงการพฒันาการศกึษาของเด็กและเยาวชน  หมูท่ี ่3,5   
              ต าบลหญา้ปลอ้ง  เพือ่ศกึษาสถานทีส่ าคญั และแหลง่เรียนรู ้
              ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ               จ านวน         20,000  บาท 
                      อดุหนุนโรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง    เพือ่สนบัสนุนงบประมาณ  

                    ส าหรบัด าเนินโครงการพฒันาการศกึษาของเด็กและเยาวชน   หมูท่ี ่3,5   

                    ต าบลหญา้ปลอ้ง  เพือ่ศกึษาสถานทีส่ าคญั และแหลง่เรียนรูข้องภาคตะวนั 

                    ออกเฉียงเหนือ    

                 ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561  

                          ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก   ที ่มท 0808.2 /ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561 

                         ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559  

                         ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ,  

                          หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่  

                          27  มถิุนายน  2559  

                        ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.02) ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน การศกึษา  ขอ้ 3  หน้า   24      
 

 

               โครงการพฒันาการศกึษาของเด็กและเยาวชน  หมูท่ี ่4,6,7 

               ต าบลหญา้ปลอ้ง   เพือ่ศกึษาสถานทีส่ าคญั  ปีการศกึษา 2561                      จ านวน          30,000  บาท 

                          อดุหนุนโรงเรียนบา้นโนนแย้    เพือ่สนบัสนุนงบประมาณส าหรบั  

                          ด าเนินโครงการพฒันาการศกึษาของเด็กและเยาวชน   หมูท่ี ่4,6,7 

                          ต าบลหญา้ปลอ้ง   เพือ่ศกึษาสถานทีส่ าคญั  ปีการศกึษา 2561 

                                                  __(กองการศกึษาฯ) 

                     ***  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561  

                             ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก   ที ่มท 0808.2 /ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561 , 

                              หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616   ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559   

                             ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ,  

                              หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่  

                              27  มถิุนายน  2559  

                   ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 3    

                                     แผนงาน การศกึษา    ขอ้   2    หน้า  148         

 

 

 

              โครงการอบรมคุณธรรม  จรยิธรรม                จ านวน          10,000  บาท 
                       อดุหนุนโรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง    เพือ่สนบัสนุนงบประมาณ  

                       ส าหรบัด าเนินโครงการอบรมคณุธรรม   จรยิธรรม 

                            ***  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561 

                                ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก   ที ่มท 0808.2 /ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                                ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559   

                                ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ,  

                                 หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่  

                                27  มถิุนายน  2559  

                   ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ  

                                     คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.02)   ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน การศกึษา ขอ้ 3  หน้า 24      
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งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา                                                      รวม         2,869,317  บาท 
    งบด าเนินงาน          รวม          1,713,317 บาท 
         คา่ใช้สอย                                                                                       รวม           895,580  บาท 
         รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
               โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ              จ านวน             120,000  บาท 
                         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ  

                        ประจ าปีงบประมาณ 2562  เช่น  คา่ป้าย  คา่ของรางวลัส าหรบั 

                        ผูร้ว่มกจิกรรม  คา่จดัสถานที่  คา่จดัซุม้นิทรรศการ  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

                        ทีจ่ าเป็น   __(กองการศกึษาฯ) 

                              *** ตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา 

                                    และการสง่ตวันกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนัขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

                    ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 3    

                                       แผนงาน การศกึษา   ขอ้   5   หน้า   92         

 

 

              โครงการแนวทางการป้องกนัเด็กจมน ้าในเด็กปฐมวยั   
              ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่             จ านวน           20,000  บาท 
                       เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการแนวทางการป้องกนั  

                       เด็กจมน ้าในเด็กปฐมวยั   ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง  

                      สว่นทอ้งถิน่  เช่น  คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่อาหารวา่ง    

                      และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น 

                                         _(กองการศกึษาฯ) 

                *** ตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา 

                             และการสง่ตวันกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนัขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

                  ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่4/2561   

                                (ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน การศกึษา    ขอ้   1   หน้า   7          
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               โครงการสง่เสรมิการเรียนรูด้า้นการจดัการขยะในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก            จ านวน          20,000  บาท 
                        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิการเรียนรู้  

                       ดา้นการจดัการขยะในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   เช่น  คา่ป้าย  คา่วสัดุการอบรม   

                       คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่อาหารวา่ง  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น  เพือ่สง่เสรมิ 

                       ใหเ้ด็กปฐมวยัไดร้ว่มกจิกรรมท าความสะอาดในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   

                        รูจ้กัคดัแยกขยะ   

                                                        __(กองการศกึษาฯ)       

                        *** ตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา 

                                             และการสง่ตวันกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนัขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

                        ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่4/2561  (ผ.01)   

                                            ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน การศกึษา   ขอ้   3   หน้า   7      
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              โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา                                      จ านวน           51,980  บาท 
              (คา่ใช้จา่ยในการจดัการศกึษาส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (เด็กอายุ 3 – 5 ปี)) 

                  1. คา่หนงัสอืเรียน      จ านวน   9,200.- บาท  

                       1.1  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก (12 คน X 200.-บาท )                 

                                =    2,400.-บาท 

                       1.2  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย้(11 คน X 200.-บาท) 

                                =    2,200.-บาท 

                         1.3  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง(23 คน X 200.-บาท)           

                               =    4,600.-บาท 

                  2. คา่อปุกรณ์การเรียน      จ านวน   9,200.- บาท  

                         2.1  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก (12 คน X 200.-บาท )      

                               =    2,400.-บาท 

                       2.2  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย้(11 คน X 200.-บาท)   

                                 =    2,200.-บาท 

                         2.3  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง   (23 คน X 200.-บาท)    

                               =    4,600.-บาท 

                 3. คา่เครือ่งแบบนกัเรียน        จ านวน   13,800.- บาท  

                         3.1  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก (12 คน X 300.-บาท )    

                               =    3,600.-บาท 

                         3.2  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย้(11 คน X 300.-บาท)  

                               =    3,300.-บาท 

                       3.3  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง   (23 คน X 300.-บาท)    

                                   =    6,900.-บาท   

                4. คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน       จ านวน   19,780.- บาท  

                         4.1  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก (12 คน X 430.-บาท )        

                               =    5,160.-บาท 

                         4.2  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย้(11 คน X 430.-บาท) 

                               =    4,730.-บาท 

                         4.3  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง   (23 คน X 430.-บาท)       

                                   =    9,890.-บาท 

                                                    __(กองการศกึษาฯ) 

                       *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0816.2/ว 3274  ลงวนัที ่ 19  มถิุนายน  2561   

                       ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                         คร ัง้ที ่ 5/2561 (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน การศกึษา   ขอ้ 1   หน้า  28         
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              โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา              จ านวน         520,400  บาท 
              (คา่อาหารกลางวนัส าหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) 

                      เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนั  ใหแ้ก่  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   3  ศูนย์  

                      ต ัง้ไว้   470,400.-บาท    ดงัน้ี  

1. ศพด.บา้นเอก (23 คน X20.-บาท X 245 วนั)  

=  112,700.- บาท 

                          2.  ศพด.บา้นโนนหลอ่-โนนแย้(25 คน X20.-บาท X  245 วนั)   

                              =    122,500.- บาท 

                          3.  ศพด.บา้นหญา้ปลอ้ง  (48 คน X20.-บาท X 245 วนั)           

                              =    235,200.- บาท 

 

                      - อบต.ต ัง้สมทบคา่อาหารกลางวนั    ต ัง้ไว้   50,000.-  บาท   

                                 อบต.ต ัง้สมทบเพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัคา่อาหารกลางวนั    

                           กรณีราคากลางทีก่ าหนด มรีาคาสงูกวา่ราคาจดัสรรตามหลกัเกณฑ์  

                           ทีไ่ดท้ าความตกลงกบัส านกังบประมาณ  

                                                      __(กองการศกึษาฯ) 

                                    *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0816.2/ว 3274   

                                            ลงวนัที ่ 19  มถิุนายน  2561   

                        ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)   แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                            คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน การศกึษา  ขอ้ 6   หน้า 17      

 

 

               โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา                                     จ านวน         163,200  บาท 
                 (คา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)) 

                          เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน  (รายหวั)  ใหแ้ก่  

                         ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก   ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่  – โนนแย้   

                         และศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง     จ านวน   1,700 บาท  ตอ่คน    

                        จ านวน   96  คน  

1. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก (23 คน X 1,700.-บาท )    

 =    39,100.-บาท 

2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย้(25 คน X1,700.-บาท)  

 =    42,500.-บาท 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง   (48 คน X 1,700.-บาท)    

 =    81,600.-บาท 

                                                            __(กองการศกึษาฯ) 

                        *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0816.2/ว 3274  ลงวนัที ่ 19  มถิุนายน  2561                               

                       ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                           คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน การศกึษา    ขอ้   4  หน้า   16         
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        คา่วสัด ุ                 รวม         817,737  บาท 
        วสัดงุานบา้นงานครวั                จ านวน           30,000  บาท 
               เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั  ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก 
              ในสงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง  จ านวน 3 ศูนย ์   
              เชน่  หมอ้  กระทะ  กะละมงั  ตะหลวิ  กรอบรูป  มีด  ถงั  ถาด  
              แกว้น ้า  จานรอง  ถว้ยชาม  ชอ้นสอ้ม  กระจกเงา  โอง่น ้า  ทีน่อน   
              กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตาน ้ามนั  เตารีด  เครือ่งบดอาหาร   
              เครือ่งตีไขไ่ฟฟ้า  เครือ่งป้ิงขนมปงั  กระทะไฟฟ้า  หมอ้ไฟฟ้า   
              รวมถงึ    หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า  กระตกิน ้ารอ้น กระตกิน ้าแข็ง  ถงัแกส๊   
              เตา  ผงซกัฟอก  สบู ่ น ้ายาดบักลิน่   แปรง ไมก้วาด  เขง่  มุง้   
              ผา้ปูทีน่อน ปลอกหมอน  หมอน  ผา้หม่  ผา้ปูโตะ๊   
              น ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน  ฯลฯ    
                                        __(กองการศกึษาฯ)         

               *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด   

                              ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 
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        คา่อาหารเสรมิ (นม)               จ านวน           787,737  บาท 
          1. คา่อาหารเสรมิ (นม) - โรงเรียน    ต ัง้ไว ้  553,781.80  บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม)  ใหแ้ก่  เด็กอนุบาล  และ  

                 ประถมศกึษาปีที่  1-   6  ส าหรบัโรงเรียน  3 โรงเรียน   

                 ซึง่สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ้ืนฐาน  (สพฐ.)   

                 ดงัน้ี 

                   1.1 โรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง (72 คน X 7.37 บาท X 260วนั)          

                            =    137,966.40   บาท 

                     1.2 โรงเรียนบา้นโนนแย้ (112 คน X 7.37บาท X 260วนั)                 

                             =    214,614.40   บาท 

                     1.3 โรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง (105 คน X7.37 บาท X 260 วนั)  

                              =    201,201.00   บาท    

 

          2. คา่อาหารเสรมิ(นม) - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   ต ัง้ไว้   183,955.20   บาท 
                  เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัคา่อาหารเสรมิ(นม)   ใหแ้ก่   

                ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   3   ศูนย์  คอื   

                    2.1  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก (23 คน X7.37บาท X 260 วนั)   

                           =   44,072.60  บาท 

                    2.2  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นโนนหลอ่-โนนแย้ 

                          (25 คน X  7.37 บาท X 260 วนั)  =   47,905.00  บาท 

                   2.3  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหญา้ปลอ้ง   

                        (48 คน X 7.37บาท X 260 วนั)  =   91,977.60  บาท   

        
          3. อบต.ต ัง้สมทบคา่อาหารเสรมิ (นม)    ต ัง้ไว ้     50,000.-  บาท  
                      อบต.ต ัง้สมทบเพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัคา่อาหารเสรมิ(นม)  

                  กรณีราคากลางทีก่ าหนดมรีาคาสงูกวา่ราคาจดัสรร  ตามหลกัเกณฑ์ 

                  ทีไ่ดท้ าความตกลงกบัส านกังบประมาณ     

                                  __(กองการศกึษาฯ) 

                      *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0816.2/ว 3274   

                                         ลงวนัที ่ 19  มถิุนายน  2561   

                      ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ  

                                         คร ัง้ที ่5/2561  (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน การศกึษา   ขอ้  5  หน้า  16        
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    งบเงนิอุดหนุน                   รวม       1,156,000  บาท 
          เงนิอุดหนุน                   รวม       1,156,000  บาท 
          เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 
                เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนเป็นคา่อาหารกลางวนั   
                ใหก้บัโรงเรียนบา้นโนนแย ้                                                                 จ านวน           448,000  บาท                     
                        เพือ่เป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนเป็นคา่อาหารกลางวนั  

                       ใหก้บัโรงเรียนบา้นโนนแย้   ซึง่สงักดัส านกังานคณะกรรมการ  

                       การศกึษาข ัน้พื้นฐาน(สพฐ.) ส าหรบัเด็กอนุบาลและประถมศกึษา  

                       ปีที ่1- 6  จ านวน  112  คน  X 20.- บาท  X  200 วนั   

                          =  448,000.-  บาท 

                                   __(กองการศกึษาฯ) 

 

                     ***  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่  

                                     7 สงิหาคม  2561 , หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0816.2/ว 3274   

                                     ลงวนัที ่ 19  มถิุนายน  2561  ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่  มท 0808.2/ว 3616    

                                    ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559  ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กร 

                                    ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 , หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด   

                                    ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559  

                       ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                           คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  แผนงาน การศกึษา  ขอ้ 2  หน้า 23          

 

 

  

               เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนเป็นคา่อาหารกลางวนั   
               ใหก้บัโรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง                                                                จ านวน           420,000  บาท 
                     เพือ่เป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนเป็นคา่อาหารกลางวนัใหก้บั  

                    โรงเรียนบา้นหญา้ปลอ้ง  ซึง่สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา  

                    ข ัน้พื้นฐาน(สพฐ.) ส าหรบัเด็กอนุบาลและประถมศกึษาปีที่  1- 6   

                    จ านวน  105  คน  X20.- บาท  X  200 วนั  =  420,000.-  บาท 

                                   __(กองการศกึษาฯ) 

 

                            *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561  

                             , หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0816.2/ว 3274  ลงวนัที ่ 19  มถิุนายน  2561  

                             ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่  มท 0808.2/ว 3616   ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559   

                             ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  

                             , หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 

                             27  มถิุนายน  2559  

                   ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                     คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน การศกึษา  ขอ้ 2  หน้า   23          
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               เงนิอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนเป็นคา่อาหารกลางวนั   
              ใหก้บัโรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง                          จ านวน           288,000  บาท 
                        เพือ่เป็นเงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนเป็นคา่อาหารกลางวนั  

                  ใหก้บัโรงเรียนบา้นเอกสรา้งเรือง   ซึง่สงักดัส านกังานคณะกรรมการ  

                  การศกึษาข ัน้พื้นฐาน(สพฐ.)ส าหรบัเด็กอนุบาลและประถมศกึษาปีที่  1- 6   

                  จ านวน  72  คน  X 20.-บาท  X  200 วนั  =    288,000.-  บาท 

                                         __(กองการศกึษาฯ) 

 

                ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561 

                             , หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0816.2/ว 3274  ลงวนัที ่ 19  มถิุนายน  2561  

                             ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีสุ่ด  ที ่  มท 0808.2/ว 3616   ลงวนัที ่ 24  มถิุนายน  2559   

                             ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 ,  

                            หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่  

                            27  มถิุนายน  2559  

                 ****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 3   แผนงาน การศกึษา  ขอ้  2  หน้า   23          
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แผนงานสาธารณสุข 
 
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่              รวม          220,000  บาท 
     งบด าเนินงาน                             รวม            60,000  บาท 
         คา่ใช้สอย                                                                                          รวม           60,000  บาท 
         รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
               คา่จา้งเหมาบรกิารส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบียนสตัว์   
               ภายใตโ้ครงการสตัว์ปลอดโรค  คนปลอดภยั  จากโรคพษิสุนขับา้   
               ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า 
               จุฬาภรณวลยัลกัษณ์  อคัรราชกุมารี               จ านวน           10,000  บาท 
           เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และ  

                      ขึน้ทะเบยีนสตัว์จ านวน  8  หมูบ่า้น  ตามโครงการรณรงค์และ 

                      ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้  ภายใตโ้ครงการสตัว์ปลอดโรค  คนปลอดภยั   

                      จากโรคพษิสนุขับา้  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ  

                      เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์  อคัรราชกมุารี    

                                       ___(ส านกังานปลดั) 

               ***ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0810.5/ว 2072     

                             ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561 

              *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                               คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1   แผนงาน สาธารณสุข ขอ้ 1 หน้า 14     
 
 
 
         รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
               โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคพษิสุนขับา้   ภายใตโ้ครงการ                 
               สตัว์ปลอดโรค  คนปลอดภยั  จากโรคพษิสุนขับา้  ตามพระปณิธาน 
               ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ  เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์   
               อคัรราชกุมารี                    จ านวน         50,000  บาท 
                      เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยส าหรบัการด าเนินโครงการรณรงค์   และป้องกนั 

                      โรคพษิสนุขับา้ฯในพื้นที่  เช่น คา่วคัซีน  ,อปุกรณ์ในการฉีด และ 

                      คา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น 

                                                  __(ส านกังานปลดั) 

               ***ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0810.5/ว 2072   

                             ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561 

              *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1   แผนงาน สาธารณสุข  ขอ้ 1  หน้า  14         
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    งบเงนิอุดหนุน                         รวม        160,000  บาท 
         เงนิอุดหนุน                                                                                       รวม        160,000  บาท 
         เงนิอดุหนุนเอกชน 
                โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  
                สยามบรมราชกุมารี บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 1                                               จ านวน        20,000  บาท 

                       อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่1 เพือ่สนบัสนุน 

                       งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของ  

                       สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี  บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่1 

                                                        ___(ส านกังานปลดั) 

                    ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวนัที ่  

                                    31  พฤษภาคม  2560, หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด   

                                     ที ่มท 0810.5 /ว 2072 ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                                     วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ,ตามหนงัสือกระทรวง 

                                     มหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  ,หนงัสือ 

                                     กระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561   

                    *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                         คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1   แผนงาน สาธารณสุข  ขอ้ 1  หน้า  22      

 
 
               โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน   
               ของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
               บา้นโนนแย ้  หมูท่ี ่ 7                                                                              จ านวน         20,000  บาท 
                      อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นโนนแย้  หมูท่ี ่ 7   เพือ่สนบัสนุน 

                      งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการพฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียน  

                      และชุมชนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี  

                      บา้นโนนแย้  หมูท่ี ่7  

                                                 ___(ส านกังานปลดั) 

                  ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวนัที ่  

                               31  พฤษภาคม  2560, หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่ 

                               มท 0810.5 /ว 2072 ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                               วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ,ตามหนงัสือ 

                               กระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561   

                               ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561   

                 *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                    คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1   แผนงาน สาธารณสุข  ขอ้ 1  หน้า   22      

 

        
                โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและชุมชน   
                ของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
                บา้นโนนหลอ่  หมูท่ี ่ 6        จ านวน        20,000  บาท 
                        อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นโนนหลอ่  หมูท่ี ่6   เพือ่สนบัสนุน 

                        งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการพฒันาระบบสขุาภบิาลในโรงเรียน  

                        และชุมชนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี   

                        บา้นโนนหลอ่ หมูท่ี ่6  

                                                    ___(ส านกังานปลดั) 

                     ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวนัที ่  

                                    31  พฤษภาคม  2560, หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่

                                    มท 0810.5 /ว 2072 ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                                    วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ,ตามหนงัสือ 

                                    กระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561   

                                     ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561   
                     *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                          คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1   แผนงาน สาธารณสุข   ขอ้ 1  หน้า   22      

 

 
 



 
หน้า : 53/72 

 
วนัทีพ่มิพ์ : 25/9/2561  07:06:57 

 
 
                โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ To  be  number  one  
                (ศูนย์เพือ่นใจวยัรุน่ในชุมชน /หมูบ่า้น) ทูลกระหมอ่มหญงิอุบลรตันราชกญัญา  
                สริวิฒันาพรรณวดี  บา้นวงัไฮ  หมูท่ี ่ 4                                                        จ านวน      20,000  บาท 
                         อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นวงัไฮ  หมูท่ี ่4   เพือ่สนบัสนุน 

                       งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ   

                       To  be number  one  (ศูนย์เพือ่นใจวยัรุน่ในชุมชน /หมูบ่า้น) 

                        ทูลกระหมอ่มหญงิอบุลรตันราชกญัญา    สริวิฒันาพรรณวดี   

                        บา้นวงัไฮ  หมูท่ี ่ 4  

                                                     ___(ส านกังานปลดั) 

                       ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 2989   

                                        ลงวนัที ่ 31  พฤษภาคม  2560, หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   

                                        ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0810.5 /ว 2072 ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561,ระเบียบ 

                                        กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  

                                        ,ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                                        6  มถิุนายน  2561  ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427   

                                        ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561   

                        *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                               เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่1  แผนงาน สาธารณสุข   

                                              ขอ้ 1 หน้า   22      

 

 
 
                 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม   
                 บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 2                                                                         จ านวน         20,000  บาท 

                          อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่2 เพือ่สนบัสนุน 

                          งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่   

                          ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม  บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่2 

                                                     ___(ส านกังานปลดั) 

                      ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวนัที ่  

                                     31  พฤษภาคม  2560, หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่ 

                                     มท 0810.5 /ว 2072 ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                                     วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ,ตามหนงัสือ 

                                    กระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                                    ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561  

                      *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                            เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1   แผนงาน สาธารณสุข   

                                            ขอ้ 1  หน้า   22      
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                โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม   
                บา้นเอก  หมูท่ี ่5                                         จ านวน        20,000  บาท 
                         อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นเอก  หมูท่ี ่ 5   เพือ่สนบัสนุน 

                         งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการสบืสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่   

                         ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม   บา้นเอก   หมูท่ี ่5 

                                                      ___(ส านกังานปลดั) 

                       ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวนัที ่  

                                       31  พฤษภาคม  2560, หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่ 

                                       มท 0810.5 /ว 2072 ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                                       วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ,ตามหนงัสือ 

                                       กระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561   

                                       ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561   
                       *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  

                                              เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1   แผนงาน สาธารณสุข   

                                             ขอ้ 1 หน้า  22      

 
 

 

                 โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์    
                  บา้นโนนส านกั  หมูท่ี ่8                                                                         จ านวน         20,000  บาท 

                     อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นโนนส านกั  หมูท่ี ่8    

                         เพือ่สนบัสนุนงบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการอบรมหมอหมูบ่า้น  

                         ในพระราชประสงค์  บา้นโนนส านกั  หมูท่ี ่ 8 

                                          ___(ส านกังานปลดั) 

                     ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวนัที ่  

                                    31  พฤษภาคม  2560, หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่ 

                                    มท 0810.5 /ว 2072 ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                                    วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ,ตามหนงัสือ 

                                    กระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                                    ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561  

                    *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                        คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1   แผนงาน สาธารณสุข  ขอ้ 1 หน้า   22      
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                โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์   
                บา้นสรา้งเรือง  หมูท่ี ่3                                                                      จ านวน        20,000  บาท 
                        อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  บา้นสรา้งเรือง  หมูท่ี ่3   เพือ่สนบัสนุน      

                        งบประมาณส าหรบัด าเนินโครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค์    

                        บา้นสรา้งเรือง  หมูท่ี ่3 

                                                           ___(ส านกังานปลดั) 

                     ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวนัที ่ 

                                    31  พฤษภาคม  2560, หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่ 

                                    มท 0810.5 /ว 2072 ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                                    วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ,ตามหนงัสือ 

                                    กระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561   

                                    ,หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 4427  ลงวนัที ่ 7 สงิหาคม  2561  

                     *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  

                                          เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561  (ผ.02)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1   แผนงาน สาธารณสุข   

                                          ขอ้ 1  หน้า   22      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า : 56/72 

 
วนัทีพ่มิพ์ : 25/9/2561  07:06:57 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน                รวม     2,382,730  บาท 
    งบบุคลากร                   รวม      1,214,520  บาท 
         เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)                 รวม      1,214,520  บาท 
         เงนิเดอืนพนกังาน             จ านวน       853,680  บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
               (รวมข ัน้เงนิเดือน)ใหแ้ก ่พนกังานสว่นต าบล  จ านวน  3  อตัรา   
               คือ ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองชา่ง(นกับรหิารงานชา่ง) นายชา่งโยธา   
               และเจา้พนกังานธุรการ  ต ัง้จา่ย  12  เดือน__(กองชา่ง) 

               ***หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558   

                             และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

               ******ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563 ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2)  

                                   พ.ศ. 2561  หน้า  33  
 

         เงนิประจ าต าแหน่ง                 จ านวน          42,000  บาท 
               เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหก้บัผูอ้ านวยการกองชา่ง    
               ต ัง้จา่ย  12  เดือน__(กองชา่ง) 

               ***หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  

                             และตามกฎหมาย  ระเบียบ   ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

              ******ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563 ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2)  

                                 พ.ศ. 2561  หน้า  33  

 

         คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง                                                                  จ านวน       276,000  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี  
                 (รวมข ัน้เงนิเดือน) ใหแ้ก ่ พนกังานจา้งตามภารกจิ  คือ  ต าแหน่ง   
                 ผูช้ว่ยนายชา่งไฟฟ้า  1  อตัรา  และผูช้ว่ยเจา้พนกังานประปา   
                 จ านวน 1  อตัรา   ต ัง้จา่ย  12  เดือน 
                                  __(กองชา่ง) 

                  *** หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558   

                                 และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

                  ******  ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563 ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2)  

                                           พ.ศ. 2561  หน้า  33  

 

         เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง                   จ านวน         42,840  บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพชั่วคราว รวมท ัง้เงนิทีจ่า่ยเพิม่ตา่ง  ๆ
                ตามระเบียบทีก่ฎหมายก าหนด    ใหแ้ก ่  พนกังานจา้งตามภารกจิ  คือ   
                ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยนายชา่งไฟฟ้า  1  อตัรา   และผูช้ว่ยเจา้พนกังานประปา   
                จ านวน  1   อตัรา   ต ัง้จา่ย  12  เดือน 
                                        __(กองชา่ง) 

                *** หนงัสือส านกังาน กจ. กท. และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558   

                                และตามกฎหมาย  ระเบียบ   ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
                ****** ปรากฏตามกรอบแผนอตัราก าลงั  3 ปี  ระหวา่งปี 2561 – 2563 ปรบัปรุง(คร ัง้ที ่2)  

                                      พ.ศ. 2561  หน้า  33  
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    งบด าเนินงาน                 รวม       1,156,210  บาท 
         คา่ตอบแทน              รวม          166,210  บาท 
         คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 
         แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่                                                               จ านวน          96,210  บาท 
                  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะ 
                  เป็นเงนิรางวลัประจ าปี แกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่  และผูม้ีสทิธิไ์ดร้บั 
                 ตามระเบียบกฎหมายและหนงัสือส ั่งการก าหนด   
                                                  __(กองชา่ง) 

                *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                           6  มถิุนายน  2561 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ 

                           ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ 

                           ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2557,หนงัสือส านกังาน กจ. กท.  

                            ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ ว 138  ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  และตามกฎหมาย  ระเบียบ    

                            ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

         คา่เชา่บา้น                    จ านวน           50,000  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น หรือคา่เชา่ซ้ือบา้นหรือคา่ผอ่นช าระเงนิกู ้  
                   เพือ่ช าระราคาบา้น  ใหแ้ก ่ พนกังานสว่นต าบล  และผูท้ีม่ีสทิธเิบกิได ้
                   ตามกฎหมายระเบียบหนงัสือส ั่งการก าหนด 
                                                 __(กองชา่ง) 

                     *** ตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยคา่เช่าบา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และ 

                                      แกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั 

        เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร                                                                จ านวน         20,000  บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร    
               พนกังานสว่นทอ้งถิน่  และผูท้ีม่ีสทิธเิบกิได ้ ตามกฎหมาย   
               ระเบียบและหนงัสือส ั่งการก าหนด   
                                                   __(กองชา่ง) 

              ***ตามระเบียบ มท.วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตรพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541  

                           และแกไ้ขเพิม่เตมิ จนถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549 และตามหนงัสือส ั่งการ กระทรวงการคลงั ดว่นทีสุ่ด    

                           ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 เรือ่ง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศกึษาและ 

                           คา่เลา่เรียน 

 

 

 
        คา่ใช้สอย                                                                  รวม       270,000  บาท 
        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
              คา่จา้งเหมาบรกิาร  จา้งเหมาบุคคลเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีช่า่งส ารวจ                         จ านวน         96,000  บาท 
                        เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร   คอื จา้งเหมาบคุคลเพือ่ปฏบิตังิาน 

                       ในหน้าทีช่่างส ารวจ  และปฏบิตัหิน้าทีด่า้นอืน่ๆตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย   

    

              คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆทีจ่ าเป็น                   จ านวน       54,000  บาท 
                  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ  ทีอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่อง 

                     องค์การบรหิารสว่นต าบล  เช่น  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสอืหรือ 

                     เขา้ปกหนงัสอื  คา่ซกัฟอก  คา่ก าจดัสิง่ปฏกิลู  คา่ระวางบรรทุก   

                     คา่เช่าทรพัย์สนิ(ยกเวน้  คา่เช่าบา้น)  คา่โฆษณาและเผยแพร่ 

                     (รายจา่ยเกีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่วทางวทิยุ  

                     กระจายเสยีงโทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ)   

                      คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  คา่เบีย้ประกนั  คา่ใช้จา่ยในการด าเนินคดี 

                      ตามค าพพิากษาฯลฯ__(กองช่าง) 

 

            โครงการจา้งเหมาบรกิารทาสีร ัว้ศพด.บา้นโนนหลอ่ – โนนแย ้                           จ านวน       40,000  บาท 
                      เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทาสรี ัว้ศพด.บา้นโนนหลอ่  – โนนแย้    

                                                      __(กองการศกึษาฯ) 

                    *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                         คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่3  แผนงาน เคหะและชุมชน  ขอ้ 1  หน้า 30      
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        รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
              คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร       จ านวน        50,000  บาท 
                     เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร   และ 

                    นอกราชอาณาจกัร  เช่น  คา่เบีย้เลี้ยงเดนิทาง  คา่พาหนะ  คา่เช่าทีพ่กั  

                    คา่บรกิารจอดรถ  ณ  ทา่อากาศยาน   คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  คา่ธรรมเนียม 

                    ในการใช้สนามบนิ  คา่ลงทะเบยีนตา่งๆในการอบรม  ประชุม  สมัมนา   

                    คา่ใช้จา่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ  ฯลฯ ของพนกังานสว่นต าบล   

                     เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  และผูท้ีม่สีทิธเิบกิตามทีก่ฎหมาย  ระเบยีบ  

                     หนงัสอืส ั่งการก าหนด  

                                                  ___(กองช่าง) 

 

         คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม                         จ านวน       30,000  บาท 
                  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ  วสัด ุ 
                  ครุภณัฑ์ตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ
                                  __(กองชา่ง) 

 

 

        คา่วสัด ุ            รวม       490,000  บาท 
        วสัดสุ านกังาน                  จ านวน        60,000  บาท 
               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เชน่  หนงัสือ  เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก   
               เครือ่งเจาะกระดาษ  ขนาดเล็ก  ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบ้รรทดัเหล็ก   
              กรรไกร  เกา้อี้พลาสตกิ  แปรงลบกระดานด า ตรายาง  ขาต ัง้(กระดานด า)      
              ทีถู่พ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร  เครือ่งตดัโฟม  เครือ่งตดักระดาษ   
              เครือ่งเย็บกระดาษ  กุญแจ ภาพเขียน  แผนที ่ พระบรมฉายาลกัษณ์   
              แผงปิดประกาศ  แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่วยงาน   แผน่ป้ายจราจร 
              หรือแผน่ป้ายตา่งๆ  มูลี่ ่ มา่นปรบัแสง(ตอ่ผืน) พรม(ตอ่ผืน) นาฬกิาต ัง้หรือ     
              แขวน  พระพุทธรูป  พระพุทธรูปจ าลอง  กระเป๋า   ตาชั่งขนาดเล็ก  กระดาษ   
              หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ยางลบ  น ้ายาลบค าผดิ  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ   
              กาว  ชอล์ค  สมุด  ซองเอกสาร  ตลบัผงหมกึ  น ้าหมกึปรนิท ์  เทปพีวีซีแบบใส  
              น ้ายาลบกระดาษไข  กระดาษไข ไมบ้รรทดั  คลปิ เป๊ก  เข็มหมุด  กระดาษคาร์บอน   
                แฟ้ม  สมุดบญัชี   สมุดประวตัขิา้ราชการ  แบบพมิพ์  ผา้ส าลี   ธงชาต ิ  สิง่พมิพ์ 
              ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจา้งพมิพ์   ของใชใ้นการบรรจุหีบหอ่   น ้ามนัไข   ขี้ผึง้   
              น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังานฯลฯ 
                                                 ___(กองชา่ง) 

             *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                            ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

 

       วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ                            จ านวน        150,000  บาท 
              เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ไมโครโฟน   
             ขาต ัง้ไมโครโฟน  หวัแรง้ไฟฟ้า  เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า   
              เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า  มาตรส าหรบัตรวจวงจรไฟฟ้า     
              เครือ่งประจุไฟ  ฟิวส ์ เทปพนัสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า   
              หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ  เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า   
             สวติซ์ไฟฟ้า  หลอดวทิยุทรานซติเตอร์และชิน้สว่นวทิย ุ  
             ลูกถว้ยสายอากาศ  รีซีสเตอร์  มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์   
             ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์  สายอากาศหรือเสาอากาศ 
             ส าหรบัวทิย ุ เครือ่งรบัโทรทศัน์  จานรบัสญัญาณดาวเทียม   
             ดอกล าโพง  แผงวงจร  ผงัแสดงวงจรตา่งๆ  แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ 
                                     __ (กองชา่ง) 

              *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                              ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 
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        วสัดกุอ่สรา้ง                                                                                   จ านวน        200,000  บาท 
               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง  เชน่  ไมต้า่งๆ  คอ้น  คีม     
              ชะแลง  จอบ  สิว่  เสียม  เลือ่ย  ขวาน  กบไสไม ้ เทปวดัระยะ   
               เครือ่งวดัขนาดเล็ก  เชน่  ตลบัเมตร  ลูกดิง่  สวา่น  โถสว้ม   
               อา่งลา้งมือ   ราวพาดผา้  น ้ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์  สี  ปูนซีเมนต ์   
               ทราย  อฐิหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง  สงักะส ี ตะป ู เหล็กเสน้    
               แปรงทาส ี ปูนขาว  ทอ่น ้าและอุปกรณ์ประปา  ทอ่ตา่งๆ   
               ทอ่น ้าบาดาล  ฯลฯ ___ (กองชา่ง) 

              *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248   

                           ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

 

        วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์                   จ านวน       15,000  บาท 
               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เชน่   
              ชุดเครือ่งมือผา่ตดั  ทีว่างกรวยแกว้  กระบอกตวง   เบา้หลอม   
              หูฟงั(Stethoscope) เปลหามคนไข ้ คีมถอนฟนั    เครือ่งวดัน ้าฝน    
              ถงัเก็บเช้ือเพลงิ  เครือ่งน่ึง  เครือ่งมือวทิยาศาสตร์  ส าลีและผา้พนัแผล   
              เวชภณัฑ ์ แอลกอฮอล์  ฟิล์เอกซเรย ์ เคมีภณัฑ ์ ออกซเิจน  น ้ายาตา่งๆ   
              เลือด  สายยาง   ลูกยาง   หลอดแกว้  ลวดเชือ่มเงนิ  ถุงมือ   
              กระดาษกรอง  จุกตา่งๆ  สตัว์เล้ียง   เพือ่การทดลองวทิยาศาสตร์ 

              หรือการแพทย ์หลอดเอกซเรย ์ฯลฯ   ___(กองชา่ง)            
             *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                           ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

 

        วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่                                                                    จ านวน         5,000  บาท 
               เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่  เชน่   ขาต ัง้กลอ้ง   
              ขาต ัง้เขียนภาพ  กลอ่งและระวงิใสฟิ่ล์มภาพยนตร ์  เครือ่งกรอเทป   
               เลนส์ซูม  กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป  พูก่นั  สี   กระดาษเขียนโปสเตอร์   
              ฟิล์ม  เมมโมรีก่าร์ด  ฟิล์มสไลด ์ แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ 
               (ภาพยนตร ์,วีดโิอเทป ,แผน่ซีดี) รูปสีหรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง   
               อดั  ขยาย  ภาพถา่ยดาวเทียม  ฯลฯ 
                                               __(กองชา่ง) 

               *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                            ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 
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         วสัดคุอมพวิเตอร์                                                                             จ านวน         60,000  บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์   เชน่  แผน่หรือ 
                จานบนัทกึขอ้มูล  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskette ,Floppy  Disk  

                   ,Removable Disk,Compact  Disc ,Digital  Video Disc, Flash  Drive)   

                เทปบนัทกึขอ้มูล(ReelMagnetic  Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape)   
               หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึ   
               ส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอ่เน่ือง  สายเคเบลิ   
               หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดสิก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผน่กรองแสง   
               แผงแป้นอกัขระหรือ แป้นพมิพ์(Key  Board) เมนบอร์ด(Main  Board) 

                 ,เมมโมรีช่ปิ(Memory Chip)เชน่  RAM  คตัซีทฟีดเตอร์(Cutsheet  Feeder)  
               เมาส(์Mouse) พรนิเตอร์สวติซิง่บอ๊กซ์(Printer  Switching  Box)  
               เครือ่งกระจายสญัญาณ(Hub) แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์(Card)   
               เชน่  Ethernet  Card ,Lan Card ,Anti  virus  Card ,Sound  Card  เป็นตน้   
               เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง  ๆเชน่ แบบดสิเกตต ์(Diskette)   
               แบบฮาร์ดดสิต ์ (Hard  Disk)  แบบซีดีรอม(CD - ROM) แบบออพตคิอล(Optical)  
               เป็นตน้ ฯลฯ   __(กองชา่ง)   
                    *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                                  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

 

 

 

        คา่สาธารณูปโภค                      รวม         230,000  บาท 
        คา่ไฟฟ้า                  จ านวน        230,000  บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัประปาบา้นหญา้ปลอ้ง หมูท่ี ่ 2,  
                ประปาบา้นสรา้งเรือง  หมูท่ี ่ 3 ,ประปาบา้นโนนหลอ่โนนแย ้หมูท่ี ่ 6,7   
                และประปาบา้นเอก  หมูท่ี ่ 5  
                                              ___(กองชา่ง) 
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    งบลงทุน           รวม         12,000  บาท 
        คา่ครุภณัฑ ์         รวม         12,000  บาท 
        ครุภณัฑ์ส านกังาน 
              เครือ่งเจาะกระดาษและเขา้เลม่มือโยก        จ านวน       12,000  บาท 
                    เพือ่จา่ยเป็นจดัซ้ือเครือ่งเจาะกระดาษและเขา้เลม่มอืโยก    จ านวน  1  เครือ่ง   

                    คณุลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 

                    1. เป็นชนิดสนัหว่งพลาสตกิ  ขนาดไมต่ ่าน้อยกวา่   21  หว่ง 

                    2. เขา้เลม่ไดห้นาไมน้่อยกวา่   2  น้ิว 

                    3.  เขา้เลม่ขนาดความยาวเอกสาร  กระดาษ  A4 

                    4.  ปรบัระยะหา่งระหวา่งขอบเอกสารและรูเจาะได้  

                                                 __(กองช่าง) 

                *** ต ัง้งบประมาณตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์  ส านกังบประมาณ   

                                เดือน  มกราคม  2561   

                ***** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่ 

                                    มท 0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 

                ***** ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                    เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.08) แผนงาน เคหะและชุมชน   

                                    ขอ้ 18  หน้า 50          
 

 

งานไฟฟ้าถนน                รวม         2,582,800  บาท 
    งบลงทุน                          รวม         2,582,800  บาท 
        คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง                                                                 รวม         2,582,800  บาท 
        อาคารตา่ง ๆ 
            โครงการกอ่สรา้งอาคารโรงจอดรถอบต.หญา้ปลอ้ง                                    จ านวน            490,000  บาท 
                    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งอาคารโรงจอดรถ  อบต.หญา้ปลอ้ง   

                    บา้นเอก  หมูท่ี ่5   กวา้ง  7.00   เมตร   ยาว  15.00   เมตร    

                                          ___(กองช่าง) 

                 ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า 3 - 21 

                 *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028   

                                 ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561 และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  

                                 พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

                 *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                     เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่4   แผนงาน เคหะและชุมชน   

                                    ขอ้ 8  หน้า 18  
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         คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค 
              โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.(ซอยหน้าบา้นยายจนิ) บา้นโนนส านกั  หมูท่ี ่8         จ านวน      200,000 บาท 
                      เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคสล.(ซอยหน้าบา้นยายจนิ)บา้นโนนส านกั หมูท่ี ่8   

                      กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  104   เมตร หนา  0.10  เมตร 

                      (มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่   416  ตร.ม.)   

                                          ___(กองช่าง) 

                   ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า 22 - 29 
                   *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028   

                                     ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561 และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  

                                    พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

                  *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  

                                      เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่ 5/2561  (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่4   แผนงาน เคหะและชุมชน   

                                      ขอ้   10    หน้า   34          

 

 
             โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้ทางเชือ่มหมูท่ี ่ 4) บา้นโนนหลอ่  หมูท่ี ่6           จ านวน      200,000 บาท 
                      เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้ทางเชือ่มหมูท่ี ่ 4) บา้นโนนหลอ่  หมูท่ี ่ 6   

                      กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  63   เมตร  หนา  0.15  เมตร  

                      (มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่   315  ตร.ม.)   

                                                  ___(กองช่าง) 

                ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า 30 - 37 

                ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                              และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

                *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                   คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่4   แผนงาน เคหะและชุมชน    ขอ้   8   หน้า   34        

 
 

              โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้ทางไปสถานธรรม) บา้นโนนแย ้  หมูท่ี ่7           จ านวน      200,000 บาท 
                    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้ทางไปสถานธรรม) บา้นโนนแย ้ หมูท่ี ่ 7   

                    กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  77   เมตร  หนา  0.15  เมตร   

                   (มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่   308  ตร.ม.)   

                                                  ___(กองช่าง) 

                ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า  38 - 45 

                *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                                และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 
                *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                 คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่4   แผนงาน เคหะและชุมชน  ขอ้   9    หน้า   34      
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           โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้ทางหน้าส านกัสงฆ์หนองดนิทราย) 
            บา้นวงัไฮ   หมูท่ี ่  4  คุม้หนองดนิทราย                                                           จ านวน       99,900 บาท 
                    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้ทางหน้าส านกัสงฆ์หนองดนิทราย)   

                   บา้นวงัไฮ  หมูท่ี ่ 4  คุม้หนองดนิทราย  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว   38  เมตร   

                   หนา  0.15  เมตร(มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่   152  ตร.ม.)   

                                              ___(กองช่าง) 

                ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า  46 - 53 

                ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                              และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

                *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                   คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่4   แผนงาน เคหะและชุมชน   ขอ้  5  หน้า 33   
 
        
            โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้ไปคลองอีสานเขียว) บา้นสรา้งเรือง  หมูท่ี ่ 3        จ านวน      200,000 บาท 
                    เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้ไปคลองอสีานเขียว) บา้นสรา้งเรือง  หมูท่ี ่ 3  

                    กวา้ง   4.00   เมตร  ยาว    77  เมตร  หนา   0.15  เมตร  

                   (มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่   308  ตร.ม.)   

                                                     ___(กองช่าง) 

 
                ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า  54 - 61 

                ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 

                              6  มถิุนายน  2561 และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537   

                               แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

                 *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ  

                                    คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่4   แผนงาน เคหะและชุมชน  ขอ้   4    หน้า   33          

 

           โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้ไปหนองกบ) บา้นเอก   หมูท่ี ่  5                         จ านวน      200,000 บาท 
                  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้ไปหนองกบ)  บา้นเอก  หมูท่ี ่5     

                  กวา้ง   4.00  เมตร  ยาว  108   เมตร  หนา  0.10  เมตร   

                  (มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่   432  ตร.ม.)   

                                  ___(กองช่าง) 

               ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า  62 - 69 

               ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561 

                             และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

               *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                              คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่4   แผนงาน เคหะและชุมชน  ขอ้   7  หน้า  33   
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            โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้หนองกะฮวัไปคลองอีสานเขียว)  
            บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่1                                                                                 จ านวน      200,000 บาท 
                   เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้หนองกะฮวัไปคลองอสีานเขียว)  

                  บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 1  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว   77  เมตร   

                  หนาเฉลีย่  0.15  เมตร  (มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่   308  ตร.ม.)   

                                  ___(กองช่าง) 

                 ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า  70 - 76 

                 *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                              และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

                *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ        

                               คร ัง้ที ่ 5/2561  (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่4   แผนงาน เคหะและชุมชน  ขอ้  1  หน้า  32       
    
 
           โครงการกอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้หนองขาม)เพิม่เตมิ  บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 2        จ านวน       99,900 บาท 
                   เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคสล.(เสน้หนองขาม)   บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่2     

                   กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว   38  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

                   (มพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่   152   ตร.ม.)   

                                                ___(กองช่าง) 

                  ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า  77 - 83 

                  ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 

                             6  มถิุนายน  2561 และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537  

                              แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

                *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                   คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่4   แผนงาน เคหะและชุมชน    ขอ้  2   หน้า  32          
 

            โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลุก(เสน้ทางขา้งคลองอีสานเขียวไปหนองกะแจม)    
            บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 2                        จ านวน       99,000 บาท 

                   เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนหนิคลุก(เสน้ทางขา้งคลองอสีานเขียวไปหนองกะแจม)   

                   บา้นหญา้ปลอ้ง  หมูท่ี ่ 2  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว   200  เมตร   

                   หนาเฉลีย่  0.10  เมตร(มปีรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกวา่    80  ลบ.ม.)   

                                                ___(กองช่าง) 

                     ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า  84 - 90 

                     ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561  

                                 และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

                     *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                       คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่4   แผนงาน เคหะและชุมชน   ขอ้  3   หน้า  32      
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            โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลุก (เสน้ทางขา้งพลงังานแสงอาทติย)์   
            บา้นวงัไฮ  หมูท่ี ่4           จ านวน       99,000 บาท 
                   เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนหนิคลุก(เสน้ทางขา้งพลงังานแสงอาทติย์)  

                   บา้นวงัไฮ   หมูท่ี ่ 4  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว   200  เมตร  หนาเฉลีย่  0.10  เมตร 

                   (มปีรมิาณหนิคลุกไมน้่อยกวา่    80  ลบ.ม.)   

                                                ___(กองช่าง) 

                  ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า  91 - 97 

                ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                              6  มถิุนายน  2561 และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537   

                              แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

                  *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                   คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่4   แผนงาน เคหะและชุมชน   ขอ้   6   หน้า  33          
 

            โครงการกอ่สรา้งร ัว้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก          จ านวน       120,000 บาท 
                   เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งร ัว้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก    

                  ยาว  42  เมตร    สงู  1.50  เมตร 

                                  ___(กองการศกึษา) 

                 ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า  98 - 105 

                 ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 

                            6  มถิุนายน  2561 และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537   

                            แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

                *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                               คร ัง้ที ่ 5/2561 (ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่3   แผนงาน เคหะและชุมชน   ขอ้   5  หน้า  31          

       

 

           เงนิชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(คา่ K)         จ านวน       95,000 บาท 
                   เพือ่จา่ยเป็นเงนิชดเชยในกรณีท าสญัญาจา้งกอ่สรา้งทีก่ าหนดเงือ่นไขและ  

                   หลกัเกณฑ์สญัญาแบบปรบัราคาได้  (คา่ K) 

                                  ___(กองช่าง) 

                    **** ต ัง้งบประมาณตามหนงัสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซื้อจดัจา้งและ 
                                 การบรหิารพสัดุภาครฐั ดว่นทีสุ่ด ที ่กค(กวจ) 0405.2 /ว 110  ลงวนัที ่  

                                 5  มีนาคม  2561 ,หนงัสือส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ที ่ นร  0203/ว 109 

                                 ลงวนัที ่ 24 สงิหาคม  2532 เรือ่ง  การพจิารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพ 

                                 งานกอ่สรา้ง  

 
 
 
         คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 
               โครงการปรบัปรุงอาคารอบต.หญา้ปลอ้งหลงัเกา่   
                เพือ่ใชเ้ป็นศพด.บา้นเอก(เพิม่เตมิ)        จ านวน       280,000 บาท 
                         เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงอาคารอบต.หญา้ปลอ้งหลงัเกา่   เพือ่ใช้เป็น 

                        ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นเอก(เพิม่เตมิ) 

                                        ___(กองการศกึษา) 

                      ** ตามประมาณราคากอ่สรา้ง  แนบทา้ยฯ  หน้า  106 - 115 

                      *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                                        6  มถิุนายน  2561 และพรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537   

                                        แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546 

                      *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                          เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่ 5/2561 (ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่3   แผนงาน เคหะและชุมชน    

                                          ขอ้   3    หน้า   30          
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน                         รวม       139,000  บาท 
    งบด าเนินงาน                    รวม       139,000  บาท 
        คา่ใช้สอย                     รวม       139,000  บาท 
        รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
               โครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสและประชาชนท ั่วไป   จ านวน        30,000  บาท 
                       เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการฝึกอบรมอาชีพใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสและ  

                       ประชาชนท ั่วไป  เช่น  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง  คา่ป้าย  คา่ตอบแทนวทิยากร  

                       คา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น  เพือ่ใหผู้ด้อ้ยโอกาสและประชาชนท ั่วไป   มคีวามรู ้  

                       ทกัษะดา้นอาชีพ  ตลอดจนสรา้งโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพใหก้บั  

                       ผูด้อ้ยโอกาสและประชาชนท ั่วไป  

                                          __(ส านกังานปลดั) 

                     *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                                        6  มถิุนายน  2561   

                     *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) (ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่ 2    

                                         แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชน   ขอ้  4  หน้า  83 

 

 

 

               โครงการศรีสะเกษพฒันาตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง                      จ านวน        89,000 บาท 
                       เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการศรีสะเกษพฒันาตามแนวทาง  

                      ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  เช่น  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง  คา่ป้าย   

                      คา่ตอบแทนวทิยากร  คา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น  โดยการน้อมน าแนวทาง 

                      ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงของในหลวง  รชักาลที ่ 9  มาประยุกต์ใช้ 

                      ในชีวติสง่เสรมิการท างานในเชิงบรูณาการรว่มกนัพฒันาสมาชิก  

                      ในชุมชนใหม้อีงค์ความรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพียง   สามารถน าไปใช้ 

                      ในชีวติประจ าวนัได ้ และเพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ  

                      พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู 

                               __(ส านกังานปลดั) 

                      ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028   

                                        ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561   

                      *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)(ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่ 2    

                                            แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชน  ขอ้  15  หน้า  86 
 

             โครงการสรา้งความย ั่งยืนหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียงตน้แบบ                               จ านวน        20,000 บาท 
                     เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการสรา้งความย ั่งยืนหมูบ่า้นเศรษฐกจิ  

                    พอเพียงตน้แบบ  เช่น  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง   คา่ป้าย  

                    คา่ตอบแทนวทิยากร  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น  สง่เสรมิใหค้รวัเรือน 

                    หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพียงตน้แบบพึง่พาตวัเองได้   

                               __(ส านกังานปลดั) 

                       *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028   

                                      ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561   

                       *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) (ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่ 2    

                                      สรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชน  ขอ้  16   หน้า  86 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานกีฬาและนนัทนาการ           รวม       168,000  บาท 
    งบด าเนินงาน         รวม       168,000  บาท 
        คา่ใช้สอย          รวม       168,000  บาท 
        รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
              โครงการแขง่ขนักีฬาสานสมัพนัธ์ตา้นยาเสพตดิ    จ านวน      168,000 บาท 
                      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการแขง่ขนักฬีาสานสมัพนัธ์  

                      ตา้นยาเสพตดิ  เช่น  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิกฬีา   คา่รางวลั  

                      คา่ถว้ยรางวลั และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรียน    

                      เยาวชน และประชาชน ในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง เห็นความส าคญัของ 

                      การออกก าลงักาย  ใช้เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ รูร้กัสามคัคี   มนี ้าใจ 

                      เป็นนกักฬีา รูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภยั หา่งไกลยาเสพตดิ   

                                         ___(กองการศกึษาฯ) 

                   *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                                   6  มถิุนายน  2561 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน   

                                   การจดัการแขง่ขนักีฬา  และการสง่ตวันกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครอง 

                                   สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง  หรือหนงัสือส ั่งการ 

                                   ทีเ่กีย่วขอ้ง 

                   *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                       คร ัง้ที ่5/2561(ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   

                                       ขอ้  7  หน้า  17   

 

 

 
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่        รวม         30,000  บาท 
    งบด าเนินงาน         รวม         30,000  บาท 
        คา่ใช้สอย          รวม         30,000  บาท 
        รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
             โครงการ “ ทีอ่า่นหนงัสือทอ้งถิน่  รกัการอา่น ”      จ านวน       30,000  บาท 
                    เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ“ ทีอ่า่นหนงัสอืทอ้งถิน่  รกัการอา่น”  

                    เช่น  คา่หนงัสอืใหค้วามรู้ ,หนงัสอืนิทาน  ,หนงัสอืพมิพ์  ,วารสาร  สือ่  

                    ใหค้วามรูต้า่งๆ  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ าเป็น  เพือ่เป็นการสง่เสรมิวฒันธรรม  

                    การอา่น  สรา้งสงัคมแหง่การเรียนรู้  สรา้งพฤตกิรรมการรกัการอา่น  

                    การเขา้ถงึหนงัสอืของคนในทอ้งถิน่    

                                  ___(กองการศกึษาฯ) 

                    *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028   

                                     ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561   

                    *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                        เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561(ผ.01) ยุทธศาสตร์ที่  3  แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   

                                        ขอ้  1  หน้า  7      
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งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว      รวม         50,000  บาท 
     งบด าเนินงาน         รวม         50,000  บาท 
          คา่ใช้สอย         รวม         50,000  บาท 
          รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
                โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์และพฒันาเสน้ทางไปวดัพระธาตุเรืองรอง               จ านวน        20,000  บาท 
                         เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการปรบัปรุงสภาพภมูทิศัน์   และ 

                         พฒันาเสน้ทางไปวดัพระธาตุเรืองรอง   เช่น  คา่ตน้ไม้  ปุ๋ ย  ดนิปลูก    

                         กระถาง  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น  เพือ่พฒันาเสน้ทางทอ่งเทีย่วและ 

                         สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง   

                                                       ___(ส านกังานปลดั) 

                       *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  

                                           ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561   
                       *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                            คร ัง้ที ่5/2561(ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 6   แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ     

                                            ขอ้  12   หน้า  21   

 

                โครงการฝึกอบรมยุวมคัคุเทศก ์                                                                 จ านวน       30,000  บาท 
                        เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมยุวมคัคเุทศก์    

                        เช่น  คา่ป้าย  คา่วทิยากร  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

                       ไมม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล์   และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น  เพือ่ให ้

                        เด็กนกัเรียน  หรือเยาวชน  มคีวามรู ้ และทกัษะการเป็นมคัคเุทศก์   

                        สามารถตอ้นรบั  เชิญชวน  แนะน า  และน านกัทอ่งเทีย่วชม 

                            แหลง่ทอ่งเทีย่วในชุมชนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  และเกดิประโยชน์ตอ่ทอ้งถิน่ตน     

                                              ___(ส านกังานปลดั) 

                      *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028   

                                         ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561   
                      *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                         คร ัง้ที ่ 5/2561 (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 6   แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ     

                                         ขอ้   1   หน้า   36  
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แผนงานการเกษตร 

งานสง่เสรมิการเกษตร         รวม         85,000  บาท 
    งบด าเนินงาน         รวม         85,000  บาท 
         คา่ใช้สอย          รวม         80,000  บาท 
         รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
              โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร  การท าเกษตรอนิทรีย์หมูบ่า้นตน้แบบ 
                ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง                                                              จ านวน       30,000  บาท 
                         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิาร   การท าเกษตร 

                       อนิทรีย์หมูบ่า้นตน้แบบตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง   เช่น   

                       คา่วทิยากร   คา่วสัดุการอบรม  คา่อาหาร  คา่อาหารวา่ง  และเครือ่งดืม่ 

                       ทีไ่มม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล์   และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น    

                       เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนใหป้ระชาชน   เด็ก  และเยาวชน  มคีวามรู ้   

                       สามารถน าไปใช้ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง   

                                              ___(ส านกังานปลดั) 

                     *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                                       6  มถิุนายน  2561   
                     *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                        คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่ 2   แผนงาน การเกษตร  ขอ้ 1  หน้า  27         
 

              โครงการอบรมการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยหมูบ่า้นตน้แบบ                           จ านวน       50,000  บาท 
                        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการอบรมการบรหิารจดัการขยะ  

                        มลูฝอยหมูบ่า้นตน้แบบ  ประจ าปี 2562 เช่น  คา่วทิยากร  คา่วสัดุ    

                        คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ทีไ่มม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล์    

                         และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น  เพือ่สนบัสนุนสง่เสรมิใหป้ระชาชน    

                         เด็ก  และเยาวชน  มคีวามรูส้ามารถคดัแยกและจดัการขยะไดอ้ยา่งถกูวธิี  

                                                      ___(ส านกังานปลดั) 

                     *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                                       6  มถิุนายน  2561   

                     *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                        คร ัง้ที ่ 5/2561(ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่ 6   แผนงาน การเกษตร   ขอ้  2  หน้า 37   

 

 
 
          คา่วสัด ุ                       รวม        5,000  บาท 
           วสัดกุารเกษตร                         จ านวน       5,000  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุการเกษตร  เชน่  เคียว  ,สปรงิเกลอร์ (Sprinkler)   
                 จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถกระทะ  คราดซีพ่รวนดนิระหวา่งแถว   
                 เครือ่งดกัแมลง  ตะแกรงรอ่นเบนโธส  อวน(ส าเร็จรูป) กระชงั  ปุ๋ ย   
                 ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสตัว์  อาหารสตัว์  พืช และสตัว์พนัธุ ์
                 สตัว์ปีกและสตัว์น ้า  น ้าเช้ือพนัธุ์สตัว์ วสัดุเพาะช า  อุปกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช   
                 เชน่  ใบมีด  เชือก  ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ  หน้ากากป้องกนัแกส๊พษิ  ฯลฯ  
                                            __ (ส านกังานปลดั) 

                      *** ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีสุ่ด  ที ่มท 0808.2/ว 1248  

                                        ลงวนัที ่ 27  มถิุนายน  2559 
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งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม ้          รวม        65,000  บาท 
    งบด าเนินงาน         รวม        65,000  บาท 
        คา่ใช้สอย          รวม        65,000  บาท 
        รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
              โครงการคลองสวยน ้าใสต าบลหญา้ปลอ้ง                                                        จ านวน       55,000  บาท 
                      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการคลองสวยน ้าใสต าบลหญา้ปลอ้ง     

                      เช่น  คา่จา้งเหมารถแมคโคร  คา่จา้งรถหกลอ้  คา่จา้งรถไถ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ 

                     ทีจ่ าเป็น  เพือ่ก าจดัวชัพืช  ผกัตบชวา  ในแหลง่น ้าพื้นทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง          

                                               ___(ส านกังานปลดั) 

                     ***ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  

                                      ลงวนัที ่ 6  มถิุนายน  2561   

                    *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง   

                                        เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่ 6   แผนงาน การเกษตร     

                                        ขอ้  13   หน้า  21      

 

 

             โครงการสง่เสรมิการปลูกป่าเฉลมิพระเกียรต ิ     จ านวน       10,000  บาท 
                       เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการสง่เสรมิการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรติ  

                       เช่น  คา่ตน้ไม ้ ปุ๋ ย  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ทีไ่มม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล์    

                       คา่ป้ายโครงการ  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีจ่ าเป็น  เพือ่สง่เสรมิและอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้                         

                                 ___(ส านกังานปลดั) 

                      *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                                         6  มถิุนายน  2561   

                      *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  

                                            เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่ 5/2561 (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 6   แผนงาน การเกษตร     

                                            ขอ้  1  หน้า  37      
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แผนงานงบกลาง 

งบกลาง                     รวม     8,903,720  บาท 
    งบกลาง                  รวม     8,903,720  บาท 
        งบกลาง                  รวม     8,903,720  บาท 
        เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม                                                           จ านวน         52,530  บาท 
               เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมในอตัรารอ้ยละ 5   
               ของคา่จา้งพนกังานจา้ง  ต ัง้จา่ย  12  เดือน 
                                   ___(ส านกังานปลดั) 

              ***  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                             6  มถิุนายน  2561 ,หนงัสือส านกังาน ก.จ.  ก.ท.  และก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่ 

                             มท  0809.5 /ว 9 ลงวนัที ่22  มกราคม  2557,พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม  

                            พ.ศ.2533 ,หนงัสือส านกังาน ก.จ.  ก.ท.  และก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท  0809.5 /ว 81 

                            ลงวนัที ่ 10  กรกฎาคม  2557 และตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าส ั่ง  หรือ 

                            หนงัสือส ั่งการก าหนด 

               *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                 คร ัง้ที ่5/2561(ผ.01) ยุทธศาสตร์ที ่ 5 แผนงาน งบกลาง  ขอ้  10  หน้า  20    
       

 

         เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ                       จ านวน       5,785,200  บาท 
                  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหก้บัคนชรา 
                 ในพ้ืนทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง(เดมิ  647  คน ต ัง้เพิม่   90  คน) 
                                    ___(ส านกังานปลดั) 

                  ***  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                                  6  มถิุนายน  2561,  หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0810.6/ว 2076  

                                  ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561   
                  *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                      คร ัง้ที ่5/2561(ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1 แผนงาน งบกลาง   ขอ้   2  หน้า  15     
  

         เบีย้ยงัชีพคนพกิาร                                                                        จ านวน       2,496,000  บาท 
                 เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหก้บัคนพกิาร  
                 ในพ้ืนทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง(เดมิ   230  คน ต ัง้เพิม่   30  คน) 
                                    ___(ส านกังานปลดั) 

                 ***  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                                6  มถิุนายน  2561,  หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0810.6/ว 2076  

                                ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561   
                 *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1    

                                    แผนงาน งบกลาง    ขอ้   2    หน้า   72          
 

         เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์            จ านวน          90,000  บาท 
                  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพใหก้บัผูป่้วยเอดส ์ 
                  ในพ้ืนทีต่ าบลหญา้ปลอ้ง(เดมิ   12  คน ต ัง้เพิม่   3  คน) 
                                      ___(ส านกังานปลดั) 

                   ***  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                                   6  มถิุนายน  2561,  หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ที ่มท 0810.6/ว 2076   

                                   ลงวนัที ่ 5  กรกฎาคม  2561   

                   *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1    

                                       แผนงาน งบกลาง   ขอ้   3   หน้า  72       
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         ส ารองจา่ย                         จ านวน       200,000  บาท 
                 เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉินมีสาธารณภยัเกดิขึน้  หรือบรรเทา 
                 ความเดือดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเทา่นัน้  หรือในกจิการที ่
                ไมส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหน้า เชน่ กรณีการเกดิสาธารณภยัตา่ง  ๆ 
                 ,ภยัแลง้ ,ภยัหนาว,วาตภยั ,อคัคีภยั ,อุทกภยั,โรคตดิตอ่ ฯ   
                 เพือ่บรรเทาความเดือดรอ้นใหก้บัประชาชนในพ้ืนที ่ 
                                    ___(ส านกังานปลดั) 
                    *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 

                                      6  มถิุนายน  2561   
                    *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1   

                                         แผนงาน งบกลาง    ขอ้   5    หน้า   73          
 

 

        รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 
         เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพอบต.หญา้ปลอ้ง                        จ านวน      110,000  บาท 
               เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพอบต.หญา้ปลอ้ง 
               ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ  40  ของคา่บรกิารสาธารณสุขทีไ่ดร้บัจาก 
               กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต_ิ__(ส านกังานปลดั) 

              ***ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ  เรือ่ง  การก าหนด 

                           หลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนินงานและบรหิารจดัการ 

                           กองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพื้นที ่พ.ศ. 2557 และกฎหมาย  

                           ระเบียบหนงัสือส ั่งการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง                        

             *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564) (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 1    

                              แผนงาน งบกลาง   ขอ้  4   หน้า 73      
 

        เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)               จ านวน      169,990  บาท 
                เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
                 (กบท.)โดยหกัเงนิจากประมาณการรายรบัในอตัรารอ้ยละหน่ึง  
                 (ไมร่วมรายรบัจากพนัธบตัร  เงนิกู ้ เงนิทีม่ีผูอุ้ทศิให ้ หรือ เงนิอุดหนุน) 
                                          __(ส านกังานปลดั) 

                     *** ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก  ที ่มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่  

                                      6  มถิุนายน  2561 ,หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท  0808.5 /ว 2305  

                                       ลงวนัที ่ 26  กรกฎาคม  2561  

                     *****ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561-2564)  แกไ้ข  เปลีย่นแปลง  เพิม่เตมิ   

                                          คร ัง้ที ่5/2561 (ผ.01)  ยุทธศาสตร์ที ่ 5   แผนงาน งบกลาง  ขอ้  11  หน้า   20          
 

 


