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                                    ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง 
เรื่อง  ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

........................................... 

  ตามท่ีนายอําเภอศรีรัตนะได�ลงนามอนุมัติใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ!ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ขององค*การบริหารส!วนตําบลสะพุงเรียบร�อยแล�ว ตามหนังสืออําเภอศรีรัตนะ          ท่ี ศก ๐๐๒๓.๒๔/๑๗๙๑ 
ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๑ วรรคสาม                แห!งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค*การบริหารส!วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗)   พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว!าด�วยวิธีการงบประมาณขององค*กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข�อ ๓๙ กําหนดให�องค*กรปกครองส!วนท�องถ่ิน      จัดส!งสําเนางบประมาณรายจ!ายประจ!ายป"และ
งบประมาณรายจ!ายเพ่ิมเติมท่ีได�รับอนุมัติให�ประกาศใช�แล�ว     ไปยังผู�ว!าราชการจังหวัด สําหรับองค*การบริหารส!วน
ตําบลให�ส!งนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู�เป?นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอเพ่ือทราบ ภายในระยะเวลาไม!เกินสิบห�าวัน นับแต!
วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปBดเผยเพ่ือให�ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค*กรปกครองส!วนท�องถ่ิน นั้น  

  บัดนี้ องค*การบริหารส!วนตําบลสะพุง จึงขอประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ!ายประจําป"
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงนายอําเภอศรีรัตนะได�อนุมัติและนายกองค*การบริหารส!วนตําบลสะพุงได�ลงนาม
ประกาศใช�แล�ว โดยให�มีผลบังคับใช�ต้ังแต!วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป?นต�นไป องค*การบริหารส!วนตําบล    สะพุง 
จึงขอประกาศโดยเปBดเผยให�ประชาชนได�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                                     
                  (นายโยธิน   มุลกะกุล) 
          นายกองค*การบริหารส!วนตําบลสะพุง 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค*การบริหารส!วนตําบลสะพุง  

อําเภอ ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น 35,638,900.00 บาท จ�ายจากรายได�จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป=น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป           รวม     10,611,460 บาท 
1. งบบุคลากร       รวม       8,136,720 บาท 
   1.1 เงินเดือน (ฝEายการเมือง)     รวม       3,262,320  บาท  

1) เงินเดือน นายกฯ/รองนายกฯ    จํานวน      514,080   บาท    
     เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนนายกองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 1 อัตรา (20,400 x 12)  เป?นเงิน 244,800 
บาท 
              เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนรองนายกองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 2 อัตรา (11,220 x 2 x 12) เป?นเงิน 
269,280 บาท 

2) เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายกฯ/รองนายกฯ  จํานวน        42,120  บาท 
     เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนประจําตําแหน!งนายกองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 1 อัตรา (1,750 x 12)  
เป?นเงิน 21,000 บาท 
               เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนประจําตําแหน!งรองนายกองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 2 อัตรา (880 x 2 
x 12) เป?นเงิน 21,120 บาท 

3) เงินค�าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ            จํานวน      42,120  บาท 
    เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนพิเศษตําแหน!งนายกองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 1 อัตรา (1,750 x 12)  

เป?นเงิน 21,000 บาท 
    เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนพิเศษตําแหน!งรองนายกองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 2 อัตรา (880 x 2 x 

12) เป?นเงิน 21,120 บาท 
4) เงินค�าตอบแทนเลขานุการ/นายกองค�การบริหารส�วนตําบล   จํานวน   86,400   บาท 

     เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
(7,200 x 12)  เป?นเงิน  86,400  บาท 

5) เงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   จํานวน   2,577,600   บาท   



  

 

 

 

     เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนประธานสภาองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 1 อัตรา (11,220 x 12)    เป?น
เงิน 134,640 บาท 
     เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนรองประธานสภาองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 1 อัตรา (9,180 x 12) เป?น
เงิน 110,160 บาท 
               เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนสมาชิกสภาองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 26 อัตรา (7,200 x 26 x 12)     
เป?นเงิน 2,246,400 บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนเลขานุการสภาองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 1 อัตรา (7,200 x 12)       
เป?นเงิน 86,400 บาท 

 
1.2 เงินเดือน (ฝEายประจํา)               รวม      4,874,400   บาท         
    1) เงินเดือนพนักงานส�วนตําบล    จํานวน    3,621,600    บาท 

              เพ่ือจ�ายเป=นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให�แก� พนักงานส�วนตําบล จํานวน 10 อัตรา       แยก
เป=น 

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก! พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง ปลัดองค*การบริหารส!วนตําบล (นักบริหารงาน
ท�องถ่ิน ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา ( 46,560 x 12)  เป?นเงิน 558,720 บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก! พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง หัวหน�าสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ
ต�น) จํานวน 1 อัตรา (36,300 x 12)  เป?นเงิน 435,600 บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก! พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา 
(31,340 x 12 )  เป?นเงิน 376,080 บาท 
      เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก! พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง นิติกรชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา  
(30,220 x 12)  เป?นเงิน 362,640 บาท 
        เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก! พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา 
(29,680 x 12)  เป?นเงิน 356,160 บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก! พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  จํานวน 
1 อัตรา (28,560 x 12)  เป?นเงิน 342,720 บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก! พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา 
(28,030 x 12)  เป?นเงิน 336,360 บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก! พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง นักวิเคราะห*นโยบายและแผนชํานาญการ  
จํานวน 1 อัตรา (25,470 x 12)  เป?นเงิน 305,640 บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก! พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง นักปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) 
จํานวน 1 อัตรา (29,610 x 12)  เป?นเงิน 355,320 บาท 
      เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก! พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน 1 อัตรา 
(16,030 x 12)  เป?นเงิน 192,360 บาท 



  

 

 

 

2) เงินประจําตําแหน�ง     รวม 126,000     บาท 
    เพ่ือจ�ายเป=นเงินประจําตําแหน�ง ให�กับ พนักงานส�วนตําบล จํานวน 2 อัตรา แยกเป=น 

               เพ่ือจ!ายเป?นเงินประจําตําแหน!ง ปลัดองค*การบริหารส!วนตําบล (นักบริหารงานท�องถ่ิน ระดับกลาง) 
จํานวน 1 อัตรา (7,000 x 12)  เป?นเงิน 84,000 บาท 
               เพ่ือจ!ายเป?นเงินประจําตําแหน!ง หัวหน�าสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต�น) จํานวน 1 อัตรา       
(3,500 x 12)  เป?นเงิน 42,000 บาท 

 

3) ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง    จํานวน  996,240    บาท 

    เพ่ือจ�ายเป=นเงินค�าตอบแทนและเงินปรับปรุงค�าตอบแทนให�แก� พนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงาน
จ�างท่ัวไป จํานวน 7 อัตรา แยกเป=น 
                เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยเจ�าพนักงานการเกษตร             
จํานวน 1 อัตรา  (15,860 x 12)  เป?นเงิน 190,320 บาท     
                เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยเจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน                  
จํานวน 1 อัตรา  (13,220 x 12)  เป?นเงิน 158,640 บาท     
                เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยเจ�าพนักงานธุรการ                  
จํานวน 1 อัตรา  (14,470 x 12)  เป?นเงิน 173,640 บาท     
                เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยเจ�าพนักงานปRองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา  (12,470 x 12)  เป?นเงิน 149,640 บาท 
                 เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนพนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน!ง นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา (9,000 x 12) 
เดือน เป?นเงิน 108,000 บาท 
                 เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนพนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน!ง พนักงานขับรถยนต*  จํานวน 1 อัตรา (9,000 x 
12) เดือน เป?นเงิน 108,000 บาท 
                 เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนพนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน!ง คนงานท่ัวไป  จํานวน 1 อัตรา (9,000 x 12) 
เดือน เป?นเงิน 108,000 บาท 

4) เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ�าง         จาํนวน  46,560     บาท 

     เพ่ือจ�ายเป=นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราว สําหรับพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป 
จํานวน 5 อัตรา แยกเป=น 
                เพ่ือจ!ายเป?นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยเจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน 
จํานวน 1 อัตรา  (65 x 12)  เป?นเงิน 780 บาท  
                เพ่ือจ!ายเป?นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยเจ�าพนักงานปRองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1 อัตรา (815 x 12) เป?นเงิน 9,780 บาท 



  

 

 

 

                เพ่ือจ!ายเป?นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน!ง นักการภารโรง   จํานวน 1 อัตรา 
(1,000 x 12) เป?นเงิน 12,000 บาท 
                เพ่ือจ!ายเป?นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน!ง พนักงานขับรถยนต*             
จํานวน 1 อัตรา (1,000 x 12) เป?นเงิน 12,000 บาท 
                เพ่ือจ!ายเป?นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างท่ัวไป ตําแหน!ง คนงานท่ัวไป  จํานวน 1 อัตรา 
(1,000 x 12) เป?นเงิน 12,000 บาท 
 

5) เงินอ่ืนๆ      จํานวน  84,000     บาท 

    เพ่ือจ�ายเป=นเงินค�าตอบแทนพิเศษ ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล (นักบริหารงานท�องถ่ิน 
ระดับกลาง)  
               เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนพิเศษ ตําแหน!ง ปลัดองค*การบริหารส!วนตําบล (นักบริหารงานท�องถ่ิน 
ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา (7,000 x 12) เป?นเงิน 84,000 บาท 
 
2. งบดําเนินงาน       รวม     2,130,000   บาท 
  2.1 ค�าตอบแทน      รวม    710,000 บาท 

1) ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป=นประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จํานวน 630,000 บาท 
    เพ่ือจ!ายเป?นเงินประโยชน*ตอบแทนอ่ืนเป?นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป") สําหรับพนักงานส!วนตําบล 

พนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป ฯลฯ  ต้ังไว�  100,000   บาท 
               เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนเจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับการแต!งต้ังให�ปฏิบัติหน�าท่ีในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ิน
หรือผู�บริหารท�องถ่ิน ฯลฯ  ต้ังไว�   450,000   บาท  
               เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือจ�าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ�าง
ท่ีปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ�างออกแบบหรือควบคุมงานก!อสร�างและคณะกรรมการพิจารณาความ
เสียหายท่ีมีสิทธิเบิกได�ตามระเบียบพัสดุ ฯลฯ  ต้ังไว�   80,000  บาท  

 2) ค�าเช�าบ�าน       จํานวน        50,000      บาท 
     เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าเช!าบ�านให�แก!พนักงานส!วนตําบล ซ่ึงมีสิทธิ์เบิกได�ตามระเบียบของทางราชการ  

3) เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร      จํานวน       30,000       บาท 
     เพ่ือจ!ายเป?นเงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร ผู�บริหารท�องถ่ินและพนักงานส!วนตําบล ซ่ึงมีสิทธิ์เบิกได�ตาม
ระเบียบของทางราชการ  

2.2 ค�าใช�สอย      รวม         970,000   บาท 
1) รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ          จํานวน         100,000 บาท 
    เพ่ือเป?นค!าถ!ายเอกสาร ค!าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ ค!ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค!าโฆษณาและเผยแพร! 

ค!าธรรมเนียมต!างๆ ค!าเบ้ียประกัน ค!าจ�างเหมาบริการและอ่ืนๆ ฯลฯ 



  

 

 

 

2) รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   รวม    40,000       บาท    
     เพ่ือจ!ายเป?นค!ารับรองในการต�อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม เช!น 

ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ค!าของขวัญ ตลอดจนประชาชนท่ีมาติดต!อราชการและค!าใช�จ!ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป?น
เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ฯลฯ   ต้ังไว�  10,000  บาท 

     เพ่ือจ!ายเป?นค!าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการต!างๆ ตามระเบียบหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว!างองค*กรปกครองส!วนท�องถ่ินกับองค*กรปกครองส!วนท�องถ่ิน ฯลฯ      ต้ังไว�  
30,000  บาท 

3) รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ    รวม   800,000   บาท 
             1. ค�าใช�จ�ายในการจัดการเลือกตั้งท่ัวไปขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    จํานวน  400,000   
บาท 
                         เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการจัดการเลือกต้ังท่ัวไปขององค*กรปกครองส!วนท�องถ่ิน เช!น ค!าจัดเตรียม
สถานท่ี ค!าวัสดุ อุปกรณ*เครื่องเขียน ค!าถ!ายเอกสาร ค!าพิมพ*เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ* ค!าใช�จ!ายในการติดต!อสื่อสาร ค!าเช!า
อุปกรณ*ต!างๆ ค!ากระเปYาหรือสิ่งท่ีใช�บรรจุเอกสาร ค!าของสัมมนาคุณ ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ค!าสมนาคุณวิทยากร 
ค!าอาหาร ค!ายานพาหนะ ค!าปRายโครงการฯ ค!าปRายประชาสัมพันธ* ฯลฯ  
              2. ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ               จํานวน   100,000      บาท      

              เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช!น ค!าเบ้ีย
เลี้ยงเดินทาง ค!าพาหนะ ค!าเช!าท่ีพัก ฯลฯ  ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาฯ  พนักงานส!วนตําบล พนักงานจ�างตามภารกิจ
และพนักงานจ�างท่ัวไป  
              3. ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน               จํานวน   100,000      บาท   

              เพ่ือเป?นค!าธรรมเนียมและค!าลงทะเบียนในการเข�ารับการฝ[กอบรมและสัมมนาต!าง ๆ ผู�บริหาร
ท�องถ่ิน สมาชิกสภาฯ  พนักงานส!วนตําบล พนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป  

    4. ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม� กระเช�าดอกไม�และพวงมาลา             จํานวน     10,000     บาท 
                         เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการจัดซ้ือพวงมาลัย ช!อดอกไม� กระเช�าดอกไม�และพวงมาลา ฯลฯ สําหรับงาน
พิธีในวันสําคัญต!าง ๆ ตามวาระและโอกาส 
     5. โครงการอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล พนักงาน
ครูองค�การบริหารส�วนตําบลและพนักงานจ�างองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง    จํานวน  40,000  บาท 

             เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส!วนตําบล พนักงานครูองค*การบริหารส!วนตําบลและพนักงานจ�างองค*การบริหารส!วนตําบลสะพุง 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564  เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าจ�างเหมารถ ค!าเช!าท่ีพัก ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและ
เครื่องด่ืม ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าของสมนาคุณ ฯลฯ  

 
 
 



  

 

 

 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง   
         จํานวน   150,000    บาท 
         เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ขององค*การบริหารส!วนตําบลสะพุง ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564  ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาฯ  พนักงานส!วน
ตําบล พนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป และผู�นําชุมชนรวมถึงคณะผู�ติดตาม เช!น ค!าปRายโครงการฯ 
ค!าจ�างเหมารถ ค!าเช!าท่ีพัก ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าของสมนาคุณ ฯลฯ  

4) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม                  รวม        30,000       บาท   
     เพ่ือจ!ายเป?นค!าซ!อมแซมบํารุงรักษาทรัพย*สิน เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ  กรณีเป?นการจ�างเหมาท้ัง
ค!าสิ่งของและค!าแรงงาน ให�จ!ายจากค!าใช�สอย ส!วนกรณีท่ีองค*กรปกครองส!วนท�องถ่ินเป?นผู�ดําเนินการซ!อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย*สินเอง ให�ปฏิบัติดังนี้       
    1.  ค!าจ�างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให�จ!ายจากค!าใช�สอย 
             2.  ค!าสิ่งของท่ีซ้ือมาใช�ในการซ!อมแซมบํารุงรักษาทรัพย*สินให�จ!ายจากค!าวัสดุ 

2.3 ค�าวัสดุ       รวม      270,000    บาท 
1) วัสดุสํานักงาน              จํานวน    60,000    บาท 
   เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช!น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง

เอกสาร ตลับผงหมึก ไม�บรรทัด คลิป กระดาษคาร*บอน แฟRม ฯลฯ 
2) วัสดุงานบ�านงานครัว                      จํานวน   10,000    บาท   
   เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุงานบ�านงานครัว เช!น ผงซักฟอก สบู! น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม�กวาด ผ�าปูโต]ะ ฯลฯ  
3) วัสดุยานพาหนะและขนส�ง    จํานวน   30,000   บาท 
    เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส!ง เช!น ยางรถยนต* น้ํามันเบรก น]อตและสกรู สายไมล* เพลา 

ฟBลม*กรองแสง ฯลฯ  
4) วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน         จํานวน   120,000   บาท 
   เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล!อลื่น เช!น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก]าด น้ํามันเบนซิน 

น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกน้ํา รถยนต*ส!วนกลาง รถจักรยานยนต* รถกู�ชีพกู�ภัย เครื่องพ!นหมอก
ควัน เครื่องตัดหญ�าและเครื่องจักรกลท่ี อบต.สะพุง ขอความอนุเคราะห*จากหน!วยงานอ่ืนมาใช�ในงานราชการ  

5) วัสดุคอมพิวเตอร�              จํานวน    50,000    บาท 
    เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร* เช!น อุปกรณ*บันทึกข�อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable 

Disk , Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึกข�อมูล(ReelMagnetic Tape , Cassett Tape 
, Cartridge Tape) หมึกสําหรับเครื่องพิมพ* ฯลฯ  

 

2.4 ค�าสาธารณูปโภค     รวม         180,000   บาท 

1) ค�าไฟฟSา       จํานวน     120,000     บาท   



  

 

 

 

              เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายเก่ียวกับค!าไฟฟRา อาคารสํานักงานองค*การบริหารส!วนตําบลสะพุง อาคารท่ีอยู!ใน
ความดูแลขององค*การบริหารส!วนตําบลสะพุง  

2) ค�าน้ําประปา ค�าน้ําบาดาล     จํานวน        5,000      บาท   
              เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายเก่ียวกับค!าน้ําประปาหมู!บ�าน บ�านหนองอะเลา หมู!ท่ี 7 ตําบลสะพุง  อําเภอ 

ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
3) ค�าบริการโทรศัพท�      จํานวน      20,000  บาท   

               เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายเก่ียวกับค!าบริการโทรศัพท*ขององค*การบริหารส!วนตําบลสะพุง ฯลฯ  
4) ค�าบริการไปรษณีย�       จํานวน         5,000  บาท   

              เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายเก่ียวกับค!าไปรษณีย* ค!าธนาณัติ ค!าดวงตราไปรษณียากร ค!าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส*(GFMIS) ฯลฯ 
           5) ค�าส่ือสารและโทรคมนาคม                จํานวน       30,000      บาท 

              เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายเก่ียวกับค!าโทรภาพ (โทรสาร) ค!าเทเลกซ* ค!าวิทยุติดตามตัว ค!าสื่อสารผ!าน
ดาวเทียม ค!าใช�จ!ายเก่ียวกับการใช�ระบบอินเทอร*เน็ต รวมถึงอินเทอร*เน็ตการ*ดและค!าสื่อสารอ่ืนๆ เช!น ค!าเคเบ้ิลทีวี ค!า
เช!าช!องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  
 
 

3. งบลงทุน                 รวม     239,700     บาท 
3.1 หมวดค�าครุภัณฑ�                                  รวม     239,700      บาท 
    3.1.1 ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร�      รวม         40,700   บาท 

1) จอรับภาพชนิดมอเตอร�ไฟฟSา                        จํานวน     13,000    บาท 
               เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร*ไฟฟRา คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
                1) ขนาดเส�นทแยงมุม 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว หรือ 60 x 84 นิ้ว 
                    หรือ 64 x 84 นิ้ว หรือ 5 x 7 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต 
                2) ทุกขนาดตามข�อ 1) จอม�วนเก็บในกล!องได� บังคับจอ ข้ึน ลง หยุดด�วยสวติซ* หรือรีโมทคอนโทรล  
                    ใช�ไฟฟRา AC 220 โวลต* 50 เฮิรตซ* 
          หมายเหตุ : ขนาดท่ีกําหนดเป?นขนาดของเส�นทแยงมุม (ค!าโดยประมาณ)  

           (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562) 

2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร�  ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens   จํานวน   27,700   บาท 
               เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร* ระดับ XGA  ขนาด 2,500 ANSI Lumens คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป 
                 1) เป?นเครื่องฉายภาพเลนส*เดียว สามารถต!อกับอุปกรณ*เพ่ือฉายภาพ 
โปรเจคเตอร* จากคอมพิวเตอร*และวิดีโอ 

2) ใช� LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ XGA เป?นระดับความละเอียดของภาพท่ี True 
4) ขนาดท่ีกําหนดเป?นขนาดค!าความส!องสว!างข้ันตํ่า 



  

 

 

 

หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอร* มีชื่อเรียกในชื่ออ่ืนๆ เช!น วิดีโอโปรเจคเตอร* 
ดาต�าโปรเจคเตอร* เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร* และ 
วิดีโอ แอลซีดี โปรเจคเตอร* หรือ ดีแอลพีโปรเจคเตอร* เป?นต�น 

         (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562)   
3.1.2 ครุภัณฑ�งานบ�านงานครัว      รวม         150,000   บาท 

1) ผ�าม�านพร�อมอุปกรณ� (ห�องประชุม)                        จํานวน     69,900    บาท 
               เพ่ือจ!ายเป?นค!าติดต้ังผ�าม!าน พร�อมอุปกรณ* (ห�องประชุม) โดยมีรายละเอียด ดังต!อไปนี้ 
                1) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 3.30 x 2.00 เมตร จํานวน 5 ชดุ เป?นเงิน 24,400 บาท 
                2) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 0.80 x 0.50 เมตร จํานวน 1 ชดุ เป?นเงิน   1,500 บาท 

      3) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร จํานวน 1 ชุด เป?นเงิน   2,000 บาท           
      4) ผ�าม!านเวที (ม!านหลุยส*) พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 7.00 x 2.20 เมตร จํานวน 1 ชุด เป?นเงิน   

42,000 บาท                     
   (จัดซ้ือตามท�องตลาด เนื่องจากไม!มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน 

ธันวาคม 2562) 

2) ผ�าม�านพร�อมอุปกรณ� (ห�องสํานักปลัด)                        จํานวน     32,900    บาท 
               เพ่ือจ!ายเป?นค!าติดต้ังผ�าม!าน พร�อมอุปกรณ* (ห�องสํานักปลัด) โดยมีรายละเอียด ดังต!อไปนี้ 
                1) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 2.60 x 2.20 เมตร จํานวน 1 ชดุ เป?นเงิน   3,500 บาท 
                2) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 1.70 x 0.80 เมตร จํานวน 1 ชดุ เป?นเงิน   2,200 บาท 

      3) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 4.10 x 2.20 เมตร จํานวน 1 ชุด เป?นเงิน   6,000 บาท 
      4) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 1.10 x 0.80 เมตร จํานวน 2 ชุด เป?นเงิน   3,200 บาท 

                5) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 1.50 x 1.80 เมตร จํานวน 4 ชดุ เป?นเงิน   9,000 บาท 
      6) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 3.30 x 2.00 เมตร จํานวน 1 ชุด เป?นเงิน   5,000 บาท 
     7) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร จํานวน 2 ชุด เป?นเงิน   4,000 บาท 
         (จัดซ้ือตามท�องตลาด เนื่องจากไม!มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน 

ธันวาคม 2562)                                      
 
3) ผ�าม�านพร�อมอุปกรณ� (ห�องกองคลัง)                        จํานวน     21,125    บาท 

               เพ่ือจ!ายเป?นค!าติดต้ังผ�าม!าน พร�อมอุปกรณ* (ห�องกองคลัง) โดยมีรายละเอียด ดังต!อไปนี้ 
                1) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จํานวน 1 ชดุ เป?นเงิน   5,500 บาท 
                2) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 2.00 x 1.50 เมตร จํานวน 5 ชดุ เป?นเงิน 15,625 บาท   

   (จัดซ้ือตามท�องตลาด เนื่องจากไม!มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2562) 

4) ผ�าม�านพร�อมอุปกรณ� (ห�องกองการศึกษาฯ)                  จํานวน     11,300    บาท 
               เพ่ือจ!ายเป?นค!าติดต้ังผ�าม!าน พร�อมอุปกรณ* (ห�องกองการศึกษาฯ) โดยมีรายละเอียด ดังต!อไปนี้ 
                1) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 2.00 x 1.50 เมตร จํานวน 3 ชดุ เป?นเงิน   9,300 บาท 
                2) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร จํานวน 1 ชดุ เป?นเงิน   2,000 บาท   



  

 

 

 

   (จัดซ้ือตามท�องตลาด เนื่องจากไม!มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2562) 

5) ผ�าม�านพร�อมอุปกรณ� (ห�องพัฒนาชุมชน)                 จํานวน     14,775    บาท 
               เพ่ือจ!ายเป?นค!าติดต้ังผ�าม!าน พร�อมอุปกรณ* (ห�องพัฒนาชุมชน) โดยมีรายละเอียด ดังต!อไปนี้ 
                1) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 2.00 x 1.50 เมตร จํานวน 4 ชดุ เป?นเงิน 12,500 บาท 
                2) ผ�าม!านตาไก!พร�อมอุปกรณ*ติดต้ัง ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร จํานวน 5 ชดุ เป?นเงิน   2,275 บาท   

   (จัดซ้ือตามท�องตลาด เนื่องจากไม!มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2562) 

3.1.3 ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�       รวม         49,000     บาท  

1) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม�น�อยกว�า 19 นิ้ว)  
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท       ตั้งไว�   44,000   บาท  
              เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร* สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม!น�อยกว!า 
19 นิ้ว)  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

 - มีหน!วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม!น�อยกว!า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม!
น�อยกว!า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได�ในกรณีท่ีต�องใช�ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 
1 หน!วย  

- หน!วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน!วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม!น�อยกว!า 9 MB  

- มีหน!วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย!างใดอย!างหนึ่ง หรือดีกว!า ดังนี้  
1) เป?นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน!วยความจํา ขนาดไม!น�อยกว!า 2 GB หรือ  
2) มีหน!วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู!ภายในหน!วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 

ท่ีสามารถใช�หน!วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม!น�อยกว!า 2 GB หรือ  
3) มีหน!วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช�หน!วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม!

น�อยกว!า 2 GB  
- มีหน!วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว!า มีขนาดไม!น�อยกว!า 4 GB  
- มีหน!วยจัดเก็บข�อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว!า ขนาดความจุไม!น�อยกว!า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไม!น�อยกว!า 250 GB จํานวน 1 หน!วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว!า จํานวน 1 หน!วย  
- มีช!องเชื่อมต!อระบบเครือข!าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว!า จํานวนไม!น�อย

กว!า 1 ช!อง  
- มีช!องเชื่อมต!อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว!า ไม!น�อยกว!า 3 ช!อง  
- มีแปRนพิมพ*และเมาส*  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม!น�อยกว!า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน!วย  



  

 

 

 

  (เกณฑ*ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*  ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ลําดับท่ี 7  
หน�าท่ี 3 - 4 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 

2) เครื่องสํารองไฟฟSา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท   ตั้งไว�  5,000   บาท           
เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟRา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    - มีกําลังไฟฟRาด�านนอกไม!น�อยกว!า 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟRาได�ไม!น�อยกว!า 15 นาที 
      (เกณฑ*ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*  ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ลําดับท่ี 62  

หน�าท่ี 21 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 

 

4. งบรายจ�ายอ่ืน        รวม       30,000    บาท 
   4.1 หมวดรายจ�ายอ่ืน         รวม        30,000    บาท 
       1.1) ประเภทรายจ�ายอ่ืน     จํานวน       30,000        บาท 
            1) โครงการสํารวจความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง   จํานวน   
30,000   บาท 
    เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต!อการให�บริการขององค*การบริหารส!วนตําบลสะพุง 
เพ่ือเป?นข�อมูลในการปรับปรุงและการให�บริการแก!ประชาชนให�เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก!การปฏิบัติงาน 
 
5. งบเงินอุดหนุน       รวม   75,000     บาท 
    5.1 หมวดเงินอุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   จํานวน   40,000     บาท 
          1) อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย�ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ระดับอําเภอ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564     ต้ังไว�   40,000   บาท 

   เพ่ือจ!ายเป?นเงินอุดหนุนให�กับองค*การบริหารส!วนตําบลศรีแก�ว อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ในการ
ดําเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย*ปฏิบัติการร!วมในการช!วยเหลือประชาชนขององค*กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 
ระดับอําเภอ ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564  
     5.2 หมวดเงินอุดหนุนส�วนราชการ       จํานวน   35,000     บาท 

1) อุดหนุนโครงการจัดงานเพ่ือปกปSองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� ประเพณีวัฒนธรรมและวัน
สําคัญของทางราชการ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564      ต้ังไว�   35,000   บาท  
              เพ่ือจ!ายเป?นเงินอุดหนุนให�กับท่ีทําการปกครองอําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ในการดําเนินงานตาม
โครงการจัดงานเพ่ือปกปRองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย* ประเพณีวัฒนธรรมและวันสําคัญของทางราชการ 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 



  

 

 

 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ       รวม       20,000  บาท 
1. งบดําเนินงาน           รวม       20,000  บาท 
   1.1 ค�าใช�สอย       รวม       20,000 บาท 

1) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ                  รวม   
20,000   บาท 
              1. โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือนําแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ไปสู�การปฏิบัติ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564               จํานวน   20,000   บาท 

       เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน เพ่ือนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู!การปฏิบัติ ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าอาหาร 
ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ค!าจัดประชุมประชาคมระดับตําบล ค!าวัสดุอุปกรณ* ฯลฯ 

 
งานบริหารงานคลัง      รวม      2,178,280   บาท 
1. งบบุคลากร           รวม        1,750,380      บาท 
   1.1 เงินเดือน (ฝEายประจํา)         รวม        1,750,380      บาท 
      1) เงินเดือนพนักงานส�วนตําบล    จํานวน    1,381,200   บาท 
          เพ่ือจ�ายเป=นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให�แก� พนักงานส�วนตําบล จํานวน 4 อัตรา แยกเป=น 
          เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก!พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง ผู�อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต�น) 
จํานวน 1 อัตรา (35,220 x 12)  เป?นเงิน 422,640 บาท 
      เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก!พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  จํานวน 1 อัตรา 
(28,030 x 12)  เป?นเงิน 336,360 บาท 
           เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก!พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง นักวิชาการจัดเก็บรายได�ชํานาญการ  จํานวน 1 
อัตรา (28,030 x 12)  เป?นเงิน 336,360 บาท 
           เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก!พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง เจ�าพนักงานพัสดุชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา 
(23,820 x 12)  เป?นเงิน 285,840 บาท 
       2) เงินประจําตําแหน�ง          จํานวน    42,000     บาท 

 เพ่ือจ�ายเป=นเงินประจําตําแหน�งให�กับพนักงานส�วนตําบล จํานวน 1 อัตรา แยกเป=น 
           เงินประจําตําแหน!ง ผู�อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต�น) จํานวน 1 อัตรา (3,500 x 12)  เป?น
เงิน  42,000  บาท   
       3) ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง         จํานวน      307,560     บาท 

 เพ่ือจ�ายเป=นค�าตอบแทนและเงินปรับปรุงค�าตอบแทนให�แก� พนักงานจ�างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
แยกเป=น 
            เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 
อัตรา (13,980 x 12)  เป?นเงิน 167,760 บาท 



  

 

 

 

            เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�  จํานวน 1 
อัตรา (11,650 x 12)  เป?นเงิน 139,800 บาท 

       4) เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ�าง     จํานวน       19,620 บาท 
           เพ่ือจ!ายเป?นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 
จํานวน 1 อัตรา (1,635 x 12)  เป?นเงิน 19,620 บาท 
 
2. งบดําเนินงาน           รวม       400,000  บาท 
   2.1 ค�าตอบแทน         รวม       160,000   บาท 

1) ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป=นประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   จํานวน  100,000   
บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินประโยชน*ตอบแทนอ่ืนเป?นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป") สําหรับพนักงานส!วนตําบล 
พนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป ฯลฯ  ต้ังไว�  100,000   บาท 

2) เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร              จํานวน    60,000   บาท 
     เพ่ือจ!ายเป?นเงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานส!วนตําบล ซ่ึงมีสิทธิ์เบิกได�ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
   2.2 ค�าใช�สอย                     รวม    160,000      บาท 

1) รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ          จํานวน         20,000 บาท 
    เพ่ือเป?นค!าถ!ายเอกสาร ค!าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ ค!ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค!าโฆษณาและเผยแพร! 

ค!าธรรมเนียมต!างๆ ค!าเบ้ียประกัน ค!าจ�างเหมาบริการและอ่ืนๆ ฯลฯ 

2) รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   รวม    10,000       บาท    
     เพ่ือจ!ายเป?นค!ารับรองในการต�อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม เช!น 

ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ค!าของขวัญ ตลอดจนประชาชนท่ีมาติดต!อราชการและค!าใช�จ!ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป?น
เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ฯลฯ   ต้ังไว�  10,000  บาท 

3) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ                 
จํานวน   220,000   บาท 
             1. ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ               จํานวน   50,000      บาท      

      เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช!น ค!าเบ้ียเลี้ยง
เดินทาง ค!าพาหนะ ค!าเช!าท่ีพัก ฯลฯ   
             2. ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน               จํานวน   50,000     บาท   

       เพ่ือเป?นค!าธรรมเนียมและค!าลงทะเบียนในการเข�ารับการฝ[กอบรมและสัมมนาต!างๆ  
              3. โครงการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (e-LAAS) ให�บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์   จํานวน   10,000   บาท 



  

 

 

 

       เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร*ขององค*กรปกครองส!วน
ท�องถ่ิน (e-LAAS) ให�บรรลุผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ  
              4. โครงการจัดหน�วยบริการเคล่ือนท่ีเพ่ือจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร�าง ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 
2564    จํานวน   10,000   บาท 

       เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดหน!วยบริการเคลื่อนท่ีเพ่ือจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร�าง ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ฯลฯ 

    5. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564    จํานวน50,000   
บาท 

       เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายต!างๆ ในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย*สิน ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เช!น ค!าจ�างพนักงานสํารวจท่ีดิน ค!าถ!ายโฉนดท่ีดิน ค!าถ!ายระวาง การลงโปรแกรมการจัดทําแผนท่ีภาษี ฯลฯ 

3) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม    จํานวน        30,000          บาท 
               เพ่ือจ!ายเป?นค!าซ!อมแซมบํารุงรักษาทรัพย*สิน เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ  กรณีเป?นการจ�างเหมาท้ัง
ค!าสิ่งของและค!าแรงงาน ให�จ!ายจากค!าใช�สอย ส!วนกรณีท่ีองค*กรปกครองส!วนท�องถ่ินเป?นผู�ดําเนินการซ!อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย*สินเอง ให�ปฏิบัติดังนี้       
 1.  ค!าจ�างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให�จ!ายจากค!าใช�สอย 
           2.  ค!าสิ่งของท่ีซ้ือมาใช�ในการซ!อมแซมบํารุงรักษาทรัพย*สินให�จ!ายจากค!าวัสดุ 
2.3 ค�าวัสดุ         รวม          80,000          บาท   

1) วัสดุสํานักงาน              จํานวน    40,000    บาท 
   เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช!น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง

เอกสาร ตลับผงหมึก ไม�บรรทัด คลิป กระดาษคาร*บอน แฟRม ฯลฯ 
2) วัสดุงานบ�านงานครัว                      จํานวน   10,000    บาท   
   เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุงานบ�านงานครัว เช!น ผงซักฟอก สบู! น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม�กวาด ผ�าปูโต]ะ ฯลฯ  
3) วัสดุคอมพิวเตอร�              จํานวน    30,000    บาท 
    เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร* เช!น อุปกรณ*บันทึกข�อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable 

Disk , Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึกข�อมูล(ReelMagnetic Tape , Cassett Tape 
, Cartridge Tape) หมึกสําหรับเครื่องพิมพ* ฯลฯ  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

3. งบลงทุน         รวม           108,600         บาท 
3.1 หมวดค�าครุภัณฑ�         รวม           108,600     บาท 
   3.1.1 ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน            รวม        25,000    บาท  
          1) ตู�เหล็ก แบบ 2 บาน         จํานวน    11,000   บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู�ๆ ละ 5,500 บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. มีมือจับชนิดบิด 
   2. มีแผ!นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
   3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ*อุตสาหกรรม (มอก.) 
                (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562) 
          2) ตู�เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก          จํานวน    14,000   บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู�ๆ ละ 7,000 บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. มีหูลิ้นชัก 
   2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ*อุตสาหกรรม (มอก.) 
                (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562) 
 
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�                รวม          42,800    บาท 

1) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม�น�อยกว�า 19 นิ้ว)  
ตั้งไว�   22,000   บาท  
              เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร* สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม!น�อยกว!า 
19 นิ้ว)  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

 - มีหน!วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม!น�อยกว!า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม!
น�อยกว!า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได�ในกรณีท่ีต�องใช�ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 
1 หน!วย  

- หน!วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน!วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม!น�อยกว!า 9 MB  

- มีหน!วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย!างใดอย!างหนึ่ง หรือดีกว!า ดังนี้  
1) เป?นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน!วยความจํา ขนาดไม!น�อยกว!า 2 GB หรือ  
2) มีหน!วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู!ภายในหน!วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 

ท่ีสามารถใช�หน!วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม!น�อยกว!า 2 GB หรือ  
3) มีหน!วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช�หน!วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม!

น�อยกว!า 2 GB  
- มีหน!วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว!า มีขนาดไม!น�อยกว!า 4 GB  



  

 

 

 

- มีหน!วยจัดเก็บข�อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว!า ขนาดความจุไม!น�อยกว!า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม!น�อยกว!า 250 GB จํานวน 1 หน!วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว!า จํานวน 1 หน!วย  
- มีช!องเชื่อมต!อระบบเครือข!าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว!า จํานวนไม!น�อย

กว!า 1 ช!อง  
- มีช!องเชื่อมต!อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว!า ไม!น�อยกว!า 3 ช!อง  
- มีแปRนพิมพ*และเมาส*  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม!น�อยกว!า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน!วย  
  (เกณฑ*ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*  ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ลําดับท่ี 7  

หน�าท่ี 3 - 4 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 

          2) เครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน�า/นาที)  
ตั้งไว�   26,700   บาท 
              เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือเครื่องพิมพ*เลเซอร* หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน�า/นาที)  
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ*ไม!น�อยกว!า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ*สําหรับกระดาษ A4 ไม!น�อยกว!า 28 หน�าต!อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ*เอกสารกลับหน�าอัตโนมัติได�  
- มีหน!วยความจํา (Memory) ขนาดไม!น�อยกว!า 128 MB  
- มีช!องเชื่อมต!อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว!า จํานวนไม!น�อยกว!า 1 ช!อง  
- มีช!องเชื่อมต!อระบบเครือข!าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว!า จํานวนไม!น�อยกว!า 1 

ช!อง หรือ สามารถใช�งานผ!านเครือข!ายไร�สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได�  
- มีถาดใส!กระดาษได�รวมกันไม!น�อยกว!า 250 แผ!น  
- สามารถใช�ได�กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

                      (เกณฑ*ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*  ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ลําดับท่ี 45  
หน�าท่ี 16 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 

3) เครื่องสํารองไฟฟSา ขนาด 800 VA         ตั้งไว�   2,500   บาท 
   เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟRา ขนาด 800 VA คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - มีกําลังไฟฟRาด�านนอกไม!น�อยกว!า 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟRาได�ไม!น�อยกว!า 15 นาที 
      (เกณฑ*ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*  ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ลําดับท่ี 62  

หน�าท่ี 21 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 
 
 

  



  

 

 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน       รวม           55,000      บาท 
1. งบเงินอุดหนุน      รวม       55,000        บาท 
1.1 หมวดเงินอุดหนุน      รวม       55,000        บาท 

1) ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ   จํานวน       55,000        บาท 
             1. อุดหนุนโครงการปSองกัน เฝSาระวังและแก�ไขปnญหายาเสพติด ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให�แก� 
ศูนย�อํานวยการปSองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศรีสะเกษ)จํานวน    5,000    บาท   
      เพ่ือจ!ายเป?นเงินอุดหนุนให�กับท่ีทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ในการดําเนินงานตามโครงการปRองกัน 
เฝRาระวังและแก�ไขป�ญหายาเสพติด ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให�แก! ศูนย*อํานวยการปRองกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศรีสะเกษ)  
             2. อุดหนุนโครงการปSองกันและแก�ไขปnญหายาเสพติด ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให�แก� ศูนย�
อํานวยการปSองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอศรีรัตนะ(ศอ.ปส.อ.ศรีรัตนะ) จํานวน 50,000 บาท   
      เพ่ือจ!ายเป?นเงินอุดหนุนให�กับท่ีทําการปกครองอําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ในการดําเนินงานตาม
โครงการปRองกัน เฝRาระวังและแก�ไขป�ญหายาเสพติด ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให�แก! ศูนย*อํานวยการปRองกัน
และปราบปราม ยาเสพติด (ศอ.ปส.อ.ศรีรัตนะ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

งานปSองกันภัยฝEายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม        110,000    บาท 
1. งบดําเนินงาน        รวม         110,000    บาท 
1.1 ค�าตอบแทน         รวม           30,000    บาท 

1) ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป=นประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  จํานวน  30,000  บาท 
  1. ค!าตอบแทนอาสาสมัครปRองกันภัยฝ�ายพลเรือน (อปพร.)  ต้ังไว�   30,000   บาท 

               เพ่ือจ!ายเป?นค!าตอบแทนอาสาสมัครปRองกันภัยฝ�ายพลเรือน ในการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน�าท่ีของ
องค*กรปกครองส!วนท�องถ่ินเก่ียวกับงานการปRองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร�อยของ
ประชาชนตามกฎหมาย อาสาสมัครท่ีมีสิทธิได�รับเงินค!าใช�จ!ายเพ่ือเป?นค!าป�วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไปเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติหน�าท่ี  
                  1) อาสาสมัครขององค*กรปกครองส!วนท�องถ่ินแห!งพ้ืนท่ีท่ีได�รับคําสั่งช!วยสนับสนุนการปฏิบัติหน�าท่ีจาก
ผู�บริหารท�องถ่ินแห!งนั้น 
                  2) อาสาสมัครขององค*กรปกครองส!วนท�องถ่ินแห!งพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไปสนับสนุนการปฏิบัติหน�าท่ีตามคําร�องขอ
จากผู�บริหารท�องถ่ินแห!งนั้น  
1.2 ค�าใช�สอย       รวม               20,000         บาท 

1.) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ                  
รวม    20,000    บาท 
   1. โครงการปSองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศกาล (จุดบริการประชาชน) ประจําป%งบประมาณ 
พ.ศ. 2564     จํานวน   20,000   บาท  

    เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการปRองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช!วงเทศกาล(จุดบริการ
ประชาชน) เทศกาลป"ใหม! เทศกาลสงกรานต*หรือวันสําคัญต!างๆ ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 เช!น ค!าปRาย
โครงการฯ ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ฯลฯ ในการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนร!วมกับเจ�าหน�าท่ี เป?นการรณรงค*
ลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล 
 1.3 ค�าวัสดุ         รวม          60,000          บาท   

1) วัสดุเครื่องดับเพลิง             จํานวน       60,000         บาท 
   เพ่ือเป?นค!าจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง เช!น สายส!งน้ําดับเพลิง ถังดับเพลิง น้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

 

แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา           รวม         4,165,600      บาท 
1. งบบุคลากร            รวม           3,885,600        บาท 
   1.1 เงินเดือน (ฝEายประจํา)     รวม           3,885,600        บาท 

1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลและพนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบล   จํานวน   
2,336,520   บาท 
    เพ่ือจ�ายเป=นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให�แก� พนักงานส�วนตําบลและพนักงานครูองค�การ
บริหารส�วนตําบล แยกเป=น   
              เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก! พนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง ผู�อํานวยการกองศึกษาฯ (นักบริหารงานศึกษาฯ 
ระดับต�น)  จํานวน  1  อัตรา  (30,790 x 12) เป?นเงิน 369,480 บาท 

   เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก! พนักงานครูองค*การบริหารส!วนตําบล   จํานวน  6  อัตรา   เป?นเงิน  
1,967,040  บาท 

2) ประเภทเงินประจําตําแหน�ง     จํานวน    42,000    บาท 
              เพ่ือจ�ายเป=นเงินประจําตําแหน�งให�กับ พนักงานส�วนตําบล   

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินประจําตําแหน!ง ผู�อํานวยการกองศึกษาฯ  (นักบริหารงานศึกษา ระดับต�น) จํานวน 1 อัตรา 
(3,500 x 12) เป?นเงิน 42,000 บาท 

3) ประเภทเงินวิทยฐานะ      จํานวน    210,000    บาท 
              เพ่ือจ�ายเป=นเงินวิทยฐานะ พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบล อันดับ คศ.2 (ครูชํานาญการ)  

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินวิทยฐานะ ตําแหน!ง พนักงานครูองค*การบริหารส!วนตําบล อันดับ คศ.2 (ครูชํานาญการ)             
จํานวน 5 อัตรา (3,500 x 5 x 12) เป?นเงิน 210,000 บาท  

4) ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ      จํานวน  1,425,000     บาท 
    เพ่ือจ!ายเป?นค!าตอบแทนและเงินปรับปรุงค!าตอบแทน ให�แก! พนักงานจ�างตามภารกิจ (อัตราตามท่ีกรม

ส!งเสริมการปกครองส!วนท�องถ่ินจัดสรรให�) ตําแหน!ง ผู�ช!วยครูผู�ดูแลเด็ก(ผู�มีทักษะ) จํานวน 9 อัตรา เป?นเงิน 
1,425,000 บาท (หนังสือกรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด!วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 
2562 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ!ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก) 

5) ประเภทเงินเพ่ิมค�าครองชีพของพนักงานจ�างตามภารกิจ (อัตราตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน
จัดสรรให�)   จํานวน   9,780   บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราว ให�แก! พนักงานจ�างตามภารกิจ (อัตราตามท่ีกรมส!งเสริมการ
ปกครองส!วนท�องถ่ินจัดสรรให�) ตําแหน!ง ผู�ช!วยครูผู�ดูแลเด็ก(ผู�มีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา (815 x 12) เป?นเงิน 9,780 
บาท (หนังสือกรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด!วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ!ายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย*พัฒนา
เด็กเล็ก) 



  

 

 

 

 2. งบดําเนินงาน      รวม      280,000    บาท 
2.1 ค�าตอบแทน       รวม      130,000    บาท 

1) ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป=นประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   จํานวน  100,000   
บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินประโยชน*ตอบแทนอ่ืนเป?นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป") สําหรับพนักงานส!วนตําบล 
พนักงานครูองค*การบริหารส!วนตําบลและพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยครูผู�ดูแลเด็ก  (ผู�มีทักษะ)  ฯลฯ  ต้ัง
ไว�  100,000   บาท 

2) เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร              จํานวน    30,000   บาท 
              เพ่ือจ!ายเป?นเงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานส!วนตําบลและพนักงานครูองค*การบริหารส!วน
ตําบล ซ่ึงมีสิทธิ์เบิกได�ตามระเบียบของทางราชการ 
2.2 ค�าใช�สอย          รวม      100,000       บาท 

1) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ                 รวม   
100,000   บาท 
              1. ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ                 จํานวน   60,000      บาท      

        เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช!น ค!าเบ้ียเลี้ยง
เดินทาง ค!าพาหนะ ค!าเช!าท่ีพัก ฯลฯ สําหรับพนักงานส!วนตําบล พนักงานครูองค*การบริหารส!วนตําบลและพนักงาน
จ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยครูผู�ดูแลเด็ก(ผู�มีทักษะ)  
               2. ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน               จํานวน   40,000      บาท   
                   เพ่ือเป?นค!าธรรมเนียมและค!าลงทะเบียนในการเข�ารับการฝ[กอบรมและสัมมนาต!าง ๆ สําหรับพนักงาน
ส!วนตําบล พนักงานครูองค*การบริหารส!วนตําบลและพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยครูผู�ดูแลเด็ก(ผู�มีทักษะ)  

2) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม                   รวม        20,000           บาท   
     เพ่ือจ!ายเป?นค!าซ!อมแซมบํารุงรักษาทรัพย*สิน เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ  กรณีเป?นการจ�างเหมาท้ัง
ค!าสิ่งของและค!าแรงงาน ให�จ!ายจากค!าใช�สอย ส!วนกรณีท่ีองค*กรปกครองส!วนท�องถ่ินเป?นผู�ดําเนินการซ!อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย*สินเอง ให�ปฏิบัติดังนี้       
 1.  ค!าจ�างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให�จ!ายจากค!าใช�สอย 
           2.  ค!าสิ่งของท่ีซ้ือมาใช�ในการซ!อมแซมบํารุงรักษาทรัพย*สินให�จ!ายจากค!าวัสดุ 
 
2.1.3 ค�าวัสดุ                  รวม        60,000        บาท 

1) วัสดุสํานักงาน              จํานวน    30,000    บาท 
   เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช!น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง

เอกสาร ตลับผงหมึก ไม�บรรทัด คลิป กระดาษคาร*บอน แฟRม ฯลฯ 
2) วัสดุคอมพิวเตอร�              จํานวน    30,000    บาท 



  

 

 

 

    เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร* เช!น อุปกรณ*บันทึกข�อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable 
Disk , Compact Disc , Digital Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึกข�อมูล(ReelMagnetic Tape , Cassett Tape 
, Cartridge Tape) หมึกสําหรับเครื่องพิมพ* ฯลฯ  

 

งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา             รวม     3,973,410      บาท 
1. งบดําเนินงาน                    รวม     2,290,510       บาท 
 1.1 ค�าใช�สอย            รวม     1,171,930        บาท 

1) รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ          จํานวน      20,000 บาท 
    เพ่ือเป?นค!าถ!ายเอกสาร ค!าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ ค!ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค!าโฆษณาและเผยแพร! 

ค!าธรรมเนียมต!างๆ ค!าเบ้ียประกัน ค!าจ�างเหมาบริการและอ่ืนๆ ฯลฯ 

2) รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   รวม    10,000       บาท    
     เพ่ือจ!ายเป?นค!ารับรองในการต�อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม เช!น 

ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ค!าของขวัญ ตลอดจนประชาชนท่ีมาติดต!อราชการและค!าใช�จ!ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป?น
เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ฯลฯ   ต้ังไว�  10,000  บาท 

3) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ                 
จํานวน    1,121,930    บาท 

    1. โครงการส�งเสริมงานแสดงนิทรรศการวิชาการและการเตรียมสู�การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวัยอนุบาลของ
นักเรียนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน   20,000   บาท  

       เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการส!งเสริมงานแสดงนิทรรศการวิชาการและการเตรียมสู!
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานวัยอนุบาลของนักเรียนศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก ได�แก! ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านสะพุง ศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ�านจอกและศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านทุ!งสว!าง ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าอาหาร 
ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ฯลฯ  
            2. โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา         จํานวน     1,101,930    บาท 
                เพ่ือเป=นค�าใช�จ�ายในการดําเนินโครงการสนบัสนุนค�าใช�จ�ายบริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด 
ดังต�อไปนี้ 

      สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ท่ีอปท.จัดตั้งข้ึนเองและรับถ�าย
โอนภารกิจ                                        จํานวน    602,700   บาท  

1. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านสะพุง       จํานวน   294,000    บาท                                           
เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านสะพุง  

    (ข�อมูลเด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) จํานวน 60 คน (อัตราม้ือละ 20 บาท/คน) จํานวน 
245 วัน  



  

 

 

 

2. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านจอก       จํานวน   196,000    บาท                                           
เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านจอก  

    (ข�อมูลเด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) จํานวน 40 คน (อัตราม้ือละ 20 บาท/คน) จํานวน 
245 วัน  

3. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านทุ�งสว�าง       จํานวน   112,700    บาท                                           
เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านทุ!งสว!าง  

    (ข�อมูลเด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) จํานวน 23 คน (อัตราม้ือละ 20 บาท/คน) จํานวน 
245 วัน                    
                  สําหรับสนับสนุนค�าใช�จ�ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)                 
จํานวน   348,090  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้  
        1. ค�าจัดการเรียนการสอนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน   209,100   บาท 
  1. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านสะพุง จํานวน 60 คนๆละ 1,700 บาท/ป" เป?นเงิน 102,000 บาท 

           2. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านจอก จํานวน 40 คนๆละ 1,700 บาท/ป" เป?นเงิน 68,000 บาท 
                     3. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านทุ!งสว!าง จํานวน 23 คนๆละ 1,700 บาท/ป" เป?นเงิน 39,100 บาท 

2. ค�าหนังสือเรียนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก      จํานวน   24,600  บาท   
         1. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านสะพุง จํานวน 60 คนๆละ 200 บาท/ป" เป?นเงิน 12,000 บาท 
                  2. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านจอก  จํานวน 40 คนๆละ 200 บาท/ป" เป?นเงิน  8,000 บาท 
                  3. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านทุ!งสว!าง จํานวน 23 คนๆละ 200 บาท/ป" เป?นเงิน  4,600 บาท 
          3. ค�าอุปกรณ�การเรียนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน    24,600  บาท   
         1. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านสะพุง จํานวน 60 คนๆละ 200 บาท/ป" เป?นเงิน 12,000 บาท 
                  2. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านจอก จํานวน 40 คนๆละ 200 บาท/ป" เป?นเงิน   8,000 บาท 
         3. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านทุ!งสว!าง  จํานวน 23 คนๆละ 200 บาท/ป" เป?นเงิน  4,600  บาท 
          4. ค�าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน   36,900   บาท   

1. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านสะพุงจํานวน 60 คนๆละ 300 บาท/ป" เป?นเงิน 18,000 บาท 
2. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านจอก จํานวน 40 คนๆละ 300 บาท/ป" เป?นเงิน  12,000 บาท 

               3. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านทุ!งสว!าง จํานวน 23 คนๆละ 300 บาท/ป" เป?นเงิน 6,900  บาท 
           5. ค�ากิจกรรมพัฒนาผู�เรียนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน   52,890   บาท   
      1. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านสะพุง จํานวน 60 คนๆละ 430 บาท/ป" เป?นเงิน 25,800 บาท 
      2. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านจอก  จํานวน 40 คนๆละ 430 บาท/ป" เป?นเงิน  17,200 บาท 
      3. ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านทุ!งสว!าง จํานวน 23 คนๆละ 430 บาท/ป" เป?นเงิน 9,890 บาท 
 

       สําหรับพัฒนาผู�ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     
จํานวน   12,000    บาท 



  

 

 

 

                 เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการพัฒนาผู�ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย*พัฒนาเด็กเล็กขององค*กรปกครองส!วน
ท�องถ่ิน จํานวน  6  คนๆ ละ 2,000 บาท 
 

     4) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม         รวม        20,000           บาท   
         เพ่ือจ!ายเป?นค!าซ!อมแซมบํารุงรักษาทรัพย*สิน เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ  กรณีเป?นการจ�างเหมา
ท้ังค!าสิ่งของและค!าแรงงาน ให�จ!ายจากค!าใช�สอย ส!วนกรณีท่ีองค*กรปกครองส!วนท�องถ่ินเป?นผู�ดําเนินการซ!อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย*สินเอง ให�ปฏิบัติดังนี้       
 1.  ค!าจ�างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให�จ!ายจากค!าใช�สอย 
           2.  ค!าสิ่งของท่ีซ้ือมาใช�ในการซ!อมแซมบํารุงรักษาทรัพย*สินให�จ!ายจากค!าวัสดุ 
 
1.2 ค�าวัสดุ      รวม     1,081,576     บาท 

1) ค�าอาหารเสริม(นม)   รวม      1,061,576      บาท 
               1.1 เพ่ือจ�ายเป=นค�าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.)                จํานวน   825,883       บาท 
                   1. โรงเรียนบ�านสะพุง             จํานวน   486,715   บาท  
                    เพ่ือจ!ายเป?นค!าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนระดับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1- ป.6 (ข�อมูล
เด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) จํานวน 254 คน (อัตราละ 7.37 บาท/คน)  จํานวน 260 วัน 
                   2. โรงเรียนบ�านทุ�งสว�าง        จํานวน   339,168   บาท  

      เพ่ือจ!ายเป?นค!าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนระดับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1- ป.6           
(ข�อมูลเด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) จํานวน 177 คน (อัตราละ 7.37 บาท/คน)  จํานวน 260 วัน 

  
   1.2 เพ่ือจ�ายเป=นค�าสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ท่ีอปท.จัดตั้งข้ึนเองและ

รับถ�ายโอนภารกิจ                    จํานวน    235,693   บาท 
        1. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านสะพุง                จํานวน    114,972   บาท  
          เพ่ือจ!ายเป?นค!าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านสะพุง                  

(ข�อมูลเด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) จํานวน 60 คน (อัตราละ 7.37 บาท/คน)  จํานวน 260 วัน 
                   2. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านจอก                จํานวน    76,648   บาท  

         เพ่ือจ!ายเป?นค!าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านจอก                   
(ข�อมูลเด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) จํานวน 40 คน (อัตราละ 7.37 บาท/คน)  จํานวน 260 วัน 
                    3. ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านทุ�งสว�าง           จํานวน     44,073   บาท  

         เพ่ือจ!ายเป?นค!าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กเล็กศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านทุ!งสว!าง         
(ข�อมูลเด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) จํานวน 23 คน (อัตราละ 7.37 บาท/คน)  จํานวน 260 วัน 

2) วัสดุการศึกษา              จํานวน    30,000    บาท 



  

 

 

 

    เพ่ือเป?นค!าจัดหาวัสดุการศึกษา เช!น หุ!น แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด�วยพลาสติก 
กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ!น ฯลฯ  
 
1.3 ค�าสาธารณูปโภค                                            รวม       60,000       บาท 

1) ค�าไฟฟSา       จํานวน           25,000   บาท   
    เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายเก่ียวกับค!าไฟฟRา สําหรับอาคารศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านสะพุง , ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัด

บ�านจอกและศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านทุ!งสว!างและอ่ืนๆ ท่ีเข�าประเภทรายจ!ายนี้ 
2) ค�าส่ือสารและโทรคมนาคม                จํานวน       30,000      บาท 
    เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายเก่ียวกับค!าโทรภาพ (โทรสาร) ค!าเทเลกซ* ค!าวิทยุติดตามตัว ค!าสื่อสารผ!านดาวเทียม 

ค!าใช�จ!ายเก่ียวกับการใช�ระบบอินเทอร*เน็ต รวมถึงอินเทอร*เน็ตการ*ดและค!าสื่อสารอ่ืนๆ เช!น ค!าเคเบ้ิลทีวี ค!าเช!า
ช!องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  
 
2. งบลงทุน                     รวม         78,900      บาท 
2.1 หมวดค�าครุภัณฑ�                                รวม          78,900     บาท 
    2.1.1 ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน    รวม     6,000        บาท 

1) เก�าอ้ีทํางาน (พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบล)           จํานวน     6,000    บาท 
             เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือเก�าอ้ีทํางาน พนักงานครูองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,000 บาท โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เก�าอ้ีทํางานมีพนักพิงและท่ีนั่งบุฟองน้ําหุ�มหนัง สีดํา 
 2. ท่ีวางแขนผลิตจากพลาสติกข้ึนรูป สีดํา 
  3. โครงขาเหล็ก 5 แฉก สามารถปรับระดับเก�าอ้ีได�  
 4. ขนาดไม!น�อยกว!า (W) 64 X (D) 64 X (H) X 100 ซม.  
 5. รองรับน้ําหนักได� ไม!น�อยกว!า 100 กิโลกรัม  

(จัดซ้ือตามท�องตลาด เนื่องจากไม!มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2562) 

2) โตpะทํางาน (พนักงานครูองค�การบริหารส�วนตําบล)           จํานวน     9,000    บาท 
             เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือโต]ะทํางาน พนักงานครูองค*การบริหารส!วนตําบล จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,500 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ขนาด (กว�าง) 150 X (ยาว) 80 X (สูง) X 75 ซม. 
 2. มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชักทางขวามือ สามารถล]อคได� 
  3. แผ!นหน�าโต]ะ ผลิตจากไม�  Particle  Board คุณภาพเยี่ยม หนา 25 มิลลิเมตร ปBดด�วยเมลามีดท้ังสองด�าน
ปRองกันการหลุดออก ทนการขีดข!วน ปRองกันการซึมของน้ํา ความชื้นและการวางภาชนะร�อน   
 4. แผ!นหน�าโต]ะใช�ระบบ Sit on Design ช!วยรองรับน้ําหนักได�มากข้ึน แผ!นก้ันหน�าโต]ะ ต้ังเข�าด�านในสะดวก
ต!อผู�มานั่งติดต!องาน  



  

 

 

 

 5. ขาโต]ะสามารถปรับระดับได� เพ่ือให�แนบสนิทกับพ้ืนห�องสํานักงานและกันความชื้น  
(จัดซ้ือตามท�องตลาด เนื่องจากไม!มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 

2562) 

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�                รวม          66,000    บาท 
       1) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม�น�อยกว�า 19 นิ้ว)  
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 22,000  บาท     รวม     66,000    บาท 
       เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร* สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม!น�อยกว!า 19 
นิ้ว)  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

- มีหน!วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม!น�อยกว!า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม!
น�อยกว!า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได�ในกรณีท่ีต�องใช�ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 
1 หน!วย  

- หน!วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน!วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม!น�อยกว!า 8 MB  

- มีหน!วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย!างใดอย!างหนึ่ง หรือดีกว!า ดังนี้  
1) เป?นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน!วยความจํา ขนาดไม!น�อยกว!า 2 GB หรือ  
2) มีหน!วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู!ภายในหน!วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 

ท่ีสามารถใช�หน!วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม!น�อยกว!า 2 GB หรือ  
3) มีหน!วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช�หน!วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม!

น�อยกว!า 2 GB  
- มีหน!วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว!า มีขนาดไม!น�อยกว!า 4 GB  
- มีหน!วยจัดเก็บข�อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว!า ขนาดความจุไม!น�อยกว!า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไม!น�อยกว!า 120 GB จํานวน 1 หน!วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว!า จํานวน 1 หน!วย  
- มีช!องเชื่อมต!อระบบเครือข!าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว!า จํานวนไม!น�อย

กว!า 1 ช!อง  
- มีช!องเชื่อมต!อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว!า ไม!น�อยกว!า 3 ช!อง  
- มีแปRนพิมพ*และเมาส*  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม!น�อยกว!า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน!วย  
  (เกณฑ*ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*  ฉบับเดือน มีนาคม 2562       ลําดับท่ี  8  

หน�าท่ี 4 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 
 
 
 



  

 

 

 

      2) เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถังหมึกพิมพ� (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 4,300  บาท    
       รวม    12,900   บาท 
          เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือเครื่องพิมพ*แบบฉีดหมึกพร�อมติดต้ังถังหมึกพิมพ* (Ink Tank Printer) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 

- เป?นเครื่องพิมพ*แบบฉีดหมึกพร�อมติดต้ังถังหมึกพิมพ* (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู�ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ*ไม!น�อยกว!า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ*ร!างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม!น�อยกว!า 20 หน�าต!อนาที (ppm) หรือ 8.8 

ภาพต!อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ*ร!างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม!น�อยกว!า 10 หน�าต!อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต!อ

นาที (ipm)  
- มีช!องเชื่อมต!อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว!า จํานวนไม!น�อยกว!า 1 ช!อง  
- มีถาดใส!กระดาษได�ไม!น�อยกว!า 50 แผ!น  
- สามารถใช�ได�กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
(เกณฑ*ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*  ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ลําดับท่ี  42 หน�าท่ี 

16 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 
  
3. งบเงินอุดหนุน       รวม  1,604,000   บาท 
3.1 หมวดเงินอุดหนุนส�วนราชการ     รวม  1,604,000   บาท 

1) ประเภทเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) กรณีสถานศึกษาสังกัดหน�วยงานอ่ืน  จํานวน  1,604,000  บาท  
                เพ่ือจ!ายเป?นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน แยกเป?น 

     1. โรงเรียนบ�านสะพุง    จํานวน    976,000 บาท 
                    อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านสะพุง เพ่ือโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนระดับอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 (ข�อมูลเด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) จํานวน 244 คน อัตราละ 20 
บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน  
           2. โรงเรียนบ�านทุ�งสว�าง    จํานวน    628,000         บาท 
                    อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ�านทุ!งสว!าง เพ่ือโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนระดับอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 (ข�อมูลเด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) จํานวน 157 คน อัตราละ 20 
บาท/คน/วันจํานวน 200 วัน  
 
 
 
 



  

 

 

 

งานศึกษาไม�กําหนดระดับ           รวม       25,000     บาท 
1. งบดําเนินงาน                รวม      25,000       บาท 
   1.1 ค�าใช�สอย       รวม       25,000       บาท 

1) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ              จํานวน    
25,000    บาท 

  1. โครงการอบรมการประเมินคุณภาพภายในของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลสะ
พุง จํานวน    5,000    บาท  

     เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมการประเมินคุณภาพภายในของศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค*การบริหารส!วนตําบลสะพุง เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าวัสดุอุปกรณ* ค!าอาหารว!างและ
เครื่องด่ืมและอ่ืนๆท่ีเข�าประเภทรายจ!ายนี้  
            2. โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนให�เป=นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง         จํานวน   5,000    บาท  

     เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนให�เป?นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค*การบริหารส!วนตําบลสะพุง 
เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าวัสดุอุปกรณ* ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืมและอ่ืนๆท่ีเข�าประเภทรายจ!าย
นี้  

   3. โครงการฝvกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลสะพุง ประจําป%
งบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน    15,000    บาท  

     เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการฝ[กอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน ในเขต
พ้ืนท่ีตําบลสะพุง ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าวัสดุอุปกรณ* 
ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืมและอ่ืนๆท่ีเข�าประเภทรายจ!ายนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

 

 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         รวม   144,000    บาท 
1. งบดําเนินงาน                รวม     144,000     บาท 
  1.1 ค�าตอบแทน               รวม 144,000     บาท 

1) ประเภทค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป=นประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน              จํานวน 
   144,000    บาท 

  1. ค!าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท�องถ่ิน จํานวน 2 คนๆ ละ 6,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือนจํานวน 
  144,000   บาท 
               เพ่ือเป?นค!าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท�องถ่ินท่ีมีสิทธิได�รับค!าตอบแทน เพ่ือเป?นค!าป�วยการชดเชยการ
งานหรือเวลาท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน�าท่ีในการดูแลผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึง ได�แก! อาสาสมัครบริบาล
ท�องถ่ินท่ีมีภูมิลําเนาอยู!ในองค*กรปกครองส!วนท�องถ่ินแห!งพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีใกล�เคียงท่ีได�รับคําสั่งช!วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน�าท่ีในการดูแลผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึงจากผู�บริหารท�องถ่ินแห!งนั้น 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน        รวม    410,000     บาท 
1. งบดําเนินงาน                  รวม     130,000     บาท 
   1.1 ค�าใช�สอย                 รวม      40,000      บาท 

1) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ                  
จํานวน   40,000   บาท 

   1. โครงการขับเคล่ือนสัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ�า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย� ดร.สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟSาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี                            จํานวน    30,000    บาท  

    เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนสัตว*ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ�า 
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย* ดร.สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟRาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าจัดซ้ือวัคซีนปRองกันโรคพิษสุนัขบ�า ค!าวัสดุอุปกรณ*ในการฉีด 
เป?นต�น 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

    2. โครงการสํารวจข�อมูลจํานวนสัตว�และข้ึนทะเบียนสัตว� ตามโครงการสัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ�า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย� ดร.สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟSาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี     จํานวน   10,000   บาท  

       เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการสํารวจข�อมูลจํานวนสัตว*และข้ึนทะเบียนสัตว* ตาม
โครงการสัตว*ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ�า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย* ดร.สมเด็จพระเจ�าน�องนาง
เธอ เจ�าฟRาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช!น ค!าปRายโครงการฯ  ค!า
วัสดุอุปกรณ* เป?นต�น 
 
  1.2 ค�าวัสดุ         รวม   90,000      บาท 
1) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร�          จํานวน   90,000   บาท  

   เพ่ือเป?นค!าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร* ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได�แก! สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช�แล�ว
ย!อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม!คงสภาพเดิม เช!น น้ํายาเคมี สําหรับ
ปRองกันและกําจัดยุงลาย ทรายอะเบส สําหรับกําจัดยุงลายปRองกันโรคไข�เลือดออก แอลกอฮอล* เคมีภัณฑ* ออกซิเจน 
น้ํายาต!างๆ ถุงมือ ฯลฯ 
  
2. งบเงินอุดหนุน       รวม          280,000     บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน        รวม          280,000     บาท 

1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน    รวม 280,000     บาท 
               1. อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด�านสาธารณสุข        
จํานวน  14  หมู�บ�านๆ ละ  20,000   บาท  จํานวน    280,000    บาท  
                   เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด�านสาธารณสุขในกิจกรรมต!างๆ ให�มีความ
เหมาะสมกับสภาพป�ญหาและบริบทของหมู!บ�านในเขตพ้ืนท่ีตําบลสะพุง เช!น ค!าใช�จ!ายในการพัฒนาศักยภาพด�าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค!าใช�จ!ายสําหรับการอบรม การ
สัมมนา การรณรงค* การเผยแพร!ประชาสัมพันธ*หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจของแต!ละโครงการฯ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห� 
 

งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห�           รวม    65,000   บาท 
1. งบดําเนินงาน                  รวม      65,000   บาท 
    1.1 ค�าใช�สอย           รวม     65,000       บาท 

1) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ                    
จํานวน    65,000    บาท 

  1. โครงการส�งเสริมผู�สูงอายุและสถาบันครอบครัวตําบลสะพุง ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563   จํานวน   
50,000   บาท 

   เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการส!งเสริมผู�สูงอายุและสถาบันครอบครัวตําบลสะพุง ประจําป"
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าวัสดุอุปกรณ* ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและ
เครื่องด่ืมและอ่ืนๆท่ีเข�าประเภทรายจ!ายนี้  

  2. โครงการส�งเสริมอาชีพผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน   
15,000   บาท 

     เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการส!งเสริมอาชีพผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส ประจําป"
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าวัสดุอุปกรณ* ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืมและอ่ืนๆท่ีเข�า
ประเภทรายจ!ายนี้  
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน            รวม   1,730,680     บาท 
1. งบบุคลากร          รวม    1,183,680  บาท 
   1.1.1 เงินเดือน (ฝEายประจํา)                          รวม       1,183,680  บาท 

1)  ประเภทเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล      จํานวน     982,260 บาท  
    เพ่ือจ�ายเป=นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให�แก�พนักงานส�วนตําบล  จํานวน 3 อัตรา แยกเป=น 

              ตําแหน!ง ผู�อํานวยการกองช!าง(นักบริหารงานช!าง ระดับต�น) จํานวน    1      อัตรา 
              เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก!พนักงานส!วนตําบลตําแหน!ง ผู�อํานวยการกองช!าง(นักบริหารงานช!าง ระดับต�น)  
จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 34,110 บาท จํานวน 12 เดือน เป?นเงิน 409,320 บาท 
              ตําแหน!ง นายช!างโยธาชํานาญงาน   จํานวน    1      อัตรา 
              เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนให�แก!พนักงานส!วนตําบลตําแหน!ง นายช!างโยธาชํานาญงาน               จํานวน 1 
อัตราๆ เดือนละ 22,920 บาท จํานวน 12 เดือน เป?นเงิน 275,040 บาท 
              ตําแหน!ง นายช!างโยธา(ปง./ชง.)    จํานวน    1      อัตรา      
              เพ่ือจ!ายเป?นเงินเดือนพนักงานส!วนตําบลให�แก!ตําแหน!ง นายช!างโยธา (ปง./ชง.)                 จํานวน 1 
อัตราๆ เดือนละ 24,825 บาท จํานวน 12 เดือน เป?นเงิน 297,900 บาท 
2) ประเภทเงินประจําตําแหน�ง     จํานวน    42,000   บาท 

   เพ่ือจ�ายเป=นเงินประจําตําแหน�ง ให�กับ พนักงานส�วนตําบล   
              เงินประจําตําแหน!ง ผู�อํานวยการกองช!าง (นักบริหารงานช!าง ระดับต�น) จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 
บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 42,000 บาท  

3) ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ�าง    จํานวน   142,920   บาท 
    เพ่ือจ�ายเป=นค�าตอบแทนและเงินปรับปรุงค�าตอบแทนให�แก�พนักงานจ�างตามภารกิจ   

                ตําแหน!ง ผู�ช!วยนายช!างโยธา    จํานวน    1      อัตรา 
                เพ่ือจ!ายเป?นค!าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยนายช!างโยธา จํานวน 1 อัตราๆ                             
เดือนละ 11,910 บาท จํานวน 12 เดือน เป?นเงิน 142,920 บาท 

4) ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ�าง  จํานวน       16,500       บาท 
      เพ่ือจ�ายเป=นเงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราวตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด สําหรับพนักงานจ�างตามภารกิจ  
                ตําแหน!ง ผู�ช!วยนายช!างโยธา        จํานวน    1      อัตรา 
                เพ่ือจ!ายเป?นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน!ง ผู�ช!วยนายช!างโยธา จํานวน 
1 อัตราๆ เดือนละ 1,375 บาท จํานวน 12 เดือน เป?นเงิน 16,500 บาท 
 
2. งบดําเนินงาน                รวม        410,000        บาท 
   2.1 ค�าตอบแทน         รวม       100,000   บาท 



  

 

 

 

1) ประเภทค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป=นประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    
 จํานวน   70,000   บาท 
1. เงินประโยชน*ตอบแทนอ่ืนเป?นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป") จํานวน   70,000   บาท 
  เพ่ือจ!ายเป?นเงินประโยชน*ตอบแทนอ่ืนเป?นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป") สําหรับพนักงานส!วนตําบลและ

พนักงานจ�างตามภารกิจ  
  2) ประเภทค�าเช�าบ�าน       จํานวน         20,000    บาท 
     เพ่ือจ!ายเป?นเงินค!าเช!าบ�านของพนักงานส!วนตําบล ซ่ึงมีสิทธิ์เบิกได�ตามระเบียบของทางราชการ  

3) ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร       จํานวน 10,000    บาท 
     เพ่ือจ!ายเป?นเงินช!วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานส!วนตําบล ซ่ึงมีสิทธิ์เบิกได�ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 
  2.2 ค�าใช�สอย         รวม       160,000 บาท 

1) ประเภทรายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ         รวม      20,000 บาท 
    เพ่ือเป?นค!าถ!ายเอกสาร ค!าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ ค!าซักฟอก ค!ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค!าระวางบรรทุก ค!า

เช!าทรัพย*สิน ค!าโฆษณาและเผยแพร! (รายจ!ายเก่ียวกับการจ�างเหมาโฆษณาและเผยแพร!ข!าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน* โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ*ต!างๆ ค!าธรรมเนียมต!างๆ ค!าเบ้ียประกัน ค!าใช�จ!ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 
ค!าจ�างเหมาบริการ ค!าติดต้ังไฟฟRา (1) ค!าป�กเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให�ราชการได�ใช�บริการไฟฟRา 
รวมถึงค!าติดต้ังหม�อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ*ไฟฟRา ซ่ึงเป?นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟRา (2) ค!าจ�างเหมาเดินสายและ
ติดต้ังอุปกรณ*ไฟฟRาเพ่ิมเติม ค!าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟRา การเพ่ิมกําลังไฟฟRา การขยายเขตไฟฟRา การ
บํารุงรักษาหรือซ!อมแซมระบบไฟฟRาและอุปกรณ* ค!าติดต้ังประปา (1) ค!าวางท!อประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือให�
องค*กรปกครองส!วนท�องถ่ินได�ใช�บริการน้ําประปา รวมถึงค!าติดต้ังมาตรวัดน้ําและอุปกรณ*ประปา ซ่ึงเป?นกรรมสิทธิ์ของ
การประปา (2) ค!าจ�างเหมาเดินท!อประปาและติดต้ังอุปกรณ*ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การ
บํารุงรักษาหรือซ!อมแซมระบบประปาและอุปกรณ*  ค!าติดต้ังโทรศัพท* ค!าใช�จ!ายต!างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท* ยกเว�น ค!า
ตู�สาขา ค!าโทรศัพท*พ!วงภายในและเครื่องโทรศัพท*ภายใน ค!าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต!างๆ เป?นต�น 

2) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ              
    รวม    60,000    บาท 

               1. ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ                จํานวน   30,000      บาท      
         เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช!น ค!าเบ้ียเลี้ยง

เดินทาง ค!าพาหนะ ค!าเช!าท่ีพัก สําหรับพนักงานส!วนตําบล พนักงานจ�างตามภารกิจและอ่ืนๆ ท่ีเข�ารายจ!ายประเภทนี้  
                2. ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน              จํานวน   30,000      บาท   

         เพ่ือเป?นค!าธรรมเนียมและค!าลงทะเบียนในการเข�ารับการฝ[กอบรมและสัมมนาต!าง ๆ สําหรับพนักงาน
ส!วนตําบล พนักงานจ�างตามภารกิจและอ่ืนๆ ท่ีเข�ารายจ!ายประเภทนี้ 

3) ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม              จํานวน   80,000      บาท 



  

 

 

 

              เพ่ือจ!ายเป?นค!าซ!อมแซมบํารุงรักษาทรัพย*สิน เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ  กรณีเป?นการจ�างเหมาท้ัง
ค!าสิ่งของและค!าแรงงาน ให�จ!ายจากค!าใช�สอย ส!วนกรณีท่ีองค*กรปกครองส!วนท�องถ่ินเป?นผู�ดําเนินการซ!อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย*สินเอง ให�ปฏิบัติดังนี้       
 1.  ค!าจ�างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให�จ!ายจากค!าใช�สอย 
           2.  ค!าสิ่งของท่ีซ้ือมาใช�ในการซ!อมแซมบํารุงรักษาทรัพย*สินให�จ!ายจากค!าวัสดุ 
2.3 ค�าวัสดุ              รวม     150,000     บาท   

1) ประเภทวัสดุสํานักงาน               จํานวน  30,000   บาท 
   เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ได�แก! สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต!

ตามปกติมีอายุการใช�งานไม!ยืนนานหรือเม่ือนําไปใช�งานแล�วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม!สามารถซ!อมแซมให�ใช�งานได�
ดังเดิมหรือซ!อมแซมแล�วไม!คุ�มค!า เช!น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไม�บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก�าอ้ีพลาสติก ตรายาง 
ท่ีถูพ้ืน ขาต้ัง(กระดาน) ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ* แผงปBด
ประกาศ แผ!นปRายชื่อสํานักงานหรือหน!วยงาน แผ!นปRายจราจรหรือแผ!นปRายต!างๆ เป?นต�น  ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 
ได�แก! สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช�แล�วย!อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม!คงสภาพเดิม เช!น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก ไม�บรรทัด คลิป เป�ก เข็มหมุด กระดาษคาร*บอน แฟRม สมุดบัญชี สมุดประวัติข�าราชการ แบบ
พิมพ* ธงชาติ สิ่งพิมพ*ท่ีได�จากการซ้ือหรือจ�างพิมพ* ของใช�ในการบรรจุหีบห!อ น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน แผงก้ันห�อง(Partition) เป?นต�น 

2) ประเภทค�าวัสดุไฟฟSาและวิทยุ                        จํานวน      50,000     บาท 
    เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุไฟฟRาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน ได�แก! สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต!

ตามปกติมีอายุการใช�งานไม!ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใช�งานแล�วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม!สามารถซ!อมแซมให�ใช�งานได�
ดังเดิมหรือซ!อมแซมแล�วไม!คุ�มค!า เช!น เครื่องวัดกระแสไฟฟRา เครื่องวัดแรงดันไฟฟRา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟRา 
เครื่องประจุไฟฟRา เป?นต�น  ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได�แก! สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช�แล�วย!อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม!คงสภาพเดิม เช!น ฟBวส* เทปพันสายไฟฟRา สายไฟฟRา หลอด
ไฟฟRา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟRา ปลั๊กไฟฟRา สวิตซ*ไฟฟRา มูฟวิ่งคอยส*คอนเดนเซอร* ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ* เบรก
เกอร* เป?นต�น ประเภทวัสดุอุปกรณ�ประกอบและอะไหล� ได�แก! สิ่งของท่ีใช�อุปกรณ*ประกอบหรืออะไหล! สําหรับการ
ซ!อมแซมบํารุงรักษาทรัพย*สินให�กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป?นการซ!อมบํารุงปกติหรือค!าซ!อมกลาง เช!น ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต!างๆ แผงบังคับทางไฟ เป?นต�น 

 
3) ประเภทค�าวัสดุก�อสร�าง                     จํานวน      50,000      บาท 
    เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุก!อสร�าง ประเภทวัสดุคงทน ได�แก! สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต!ตามปกติ

มีอายุการใช�งานไม!ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใช�งานแล�วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม!สามารถซ!อมแซมให�ใช�งานได�ดังเดิมหรือ
ซ!อมแซมแล�วไม!คุ�มค!า เช!น ค�อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช!น ตลับ
เมตร ลูกด่ิง สว!าน โถส�วม อ!างล�างมือ ราวพาดผ�า เป?นต�น  ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได�แก! สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะ



  

 

 

 

เม่ือใช�แล�วย!อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม!คงสภาพเดิม เช!น น้ํามันทา
ไม� ทินเนอร* สี ปูนซีเมนต* ทราย อิฐหรือซีเมนต*บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส�น แปรงทาสี ปูนขาว เป?นต�น 
ประเภทวัสดุอุปกรณ�ประกอบและอะไหล� ได�แก! สิ่งของท่ีใช�อุปกรณ*ประกอบหรืออะไหล! สําหรับการซ!อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย*สินให�กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป?นการซ!อมบํารุงปกติหรือค!าซ!อมกลาง เช!น ท!อน้ําและอุปกรณ*
ประปา ท!อต!างๆ ท!อน้ําบาดาล เป?นต�น 

4) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร�               จํานวน    20,000    บาท 
    เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร* ประเภทวัสดุคงทน ได�แก! สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต!

ตามปกติมีอายุการใช�งานไม!ยืนนาน หรือเม่ือนําไปใช�งานแล�วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม!สามารถซ!อมแซมให�ใช�งานได�
ดังเดิมหรือซ!อมแซมแล�วไม!คุ�มค!า เช!น แผ!นหรือจานบันทึกข�อมูล ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได�แก! สิ่งของท่ีโดยสภาพมี
ลักษณะเม่ือใช�แล�วย!อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม!คงสภาพเดิม เช!น 
อุปกรณ*บันทึกข�อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc , Digital Video Disc , Flash 
Drive) เทปบันทึกข�อมูล(ReelMagnetic Tape , Cassett Tape , Cartridge Tape) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ*
แบบเลเซอร* กระดาษต!อเนื่อง สายเคเบิล เป?นต�น ประเภทวัสดุอุปกรณ�ประกอบและอะไหล� ได�แก! สิ่งของท่ีใช�อุปกรณ*
ประกอบหรืออะไหล! สําหรับการซ!อมแซมบํารุงรักษาทรัพย*สินให�กลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป?นการซ!อมบํารุงปกติ
หรือค!าซ!อมกลาง เช!น หน!วยประมวลผล ฮาร*ดดิสก*ไดนร* ซีดีรอมไดร*ฟ แผ!นกรองแสง แผงแปRนอักขระหรือแปRนพิมพ*
(Key Board) เมนบอร*ด(Main Board) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ!นวงจรอิเล็กทรอนิกส*(Card) เช!น Ethernet 
Card , Lan Card , Antivirus Card , Sound Card) เป?นต�น เครื่องอ!านและบันทึกข�อมูลแบบต!างๆ เช!น แบบดิสเกตต*
(Diskette) แบบฮาร*ดดิสต*(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป?นต�น 

 
3. งบลงทุน                                                              รวม     137,000  บาท 
3.1 หมวดค�าครุภัณฑ�           รวม     137,000  บาท 
     3.1.1 ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน      รวม   13,000    บาท 
          1) ตู�เหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 1 ตู�       จํานวน      5,500  บาท 

    เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือตู�เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู�ๆ ละ 5,500 บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. มีมือจับชนิดบิด 
   2. มีแผ!นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
   3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ*อุตสาหกรรม (มอก.) 
                (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* สํานักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2561 ลําดับท่ี 10.16 คุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป หน�า 74) 

2) เก�าอ้ีทํางาน (พนักงานส�วนตําบล)                      จํานวน     7,500    บาท 
               เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือเก�าอ้ีทํางานพนักงานส!วนตําบล ตําแหน!ง ผู�อํานวยการกองช!าง(นักบริหารงานช!าง 
ระดับต�น) นายช!างโยธาชํานาญงานและพนักงานจ�างตามภารกิจ จํานวน  3  ตัว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เก�าอ้ีทํางานมีพนักพิงและท่ีนั่งบุฟองน้ําหุ�มหนัง สีดํา 



  

 

 

 

 2. ท่ีวางแขนผลิตจากพลาสติกข้ึนรูป สีดํา 
  3. โครงขาเหล็ก 5 แฉก สามารถปรับระดับเก�าอ้ีได�  
 4. ขนาดไม!น�อยกว!า (W) 64 X (D) 64 X (H) X 100 ซม.  
 5. รองรับน้ําหนักได� ไม!น�อยกว!า 100 กิโลกรัม  

(จัดซ้ือตามราคาท�องตลาด เนื่องจากไม!มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* เดือน ธันวาคม 2561)   
 
 3.1.2 ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�         รวม         49,000     บาท  

1) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม�น�อยกว�า 19 นิ้ว)  
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  22,000  บาท     จํานวน       44,000    บาท 
     เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร* สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม!น�อยกว!า 19 นิ้ว)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

- มีหน!วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม!น�อยกว!า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม!
น�อยกว!า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได�ในกรณีท่ีต�องใช�ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 
1 หน!วย  

- หน!วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน!วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไม!น�อยกว!า 8 MB  

- มีหน!วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย!างใดอย!างหนึ่ง หรือดีกว!า ดังนี้  
1) เป?นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน!วยความจํา ขนาดไม!น�อยกว!า 2 GB หรือ  
2) มีหน!วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู!ภายในหน!วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 

ท่ีสามารถใช�หน!วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม!น�อยกว!า 2 GB หรือ  
3) มีหน!วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช�หน!วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม!

น�อยกว!า 2 GB  
- มีหน!วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว!า มีขนาดไม!น�อยกว!า 4 GB  
- มีหน!วยจัดเก็บข�อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว!า ขนาดความจุไม!น�อยกว!า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไม!น�อยกว!า 120 GB จํานวน 1 หน!วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว!า จํานวน 1 หน!วย  
- มีช!องเชื่อมต!อระบบเครือข!าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว!า จํานวนไม!น�อย

กว!า 1 ช!อง  
- มีช!องเชื่อมต!อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว!า ไม!น�อยกว!า 3 ช!อง  
- มีแปRนพิมพ*และเมาส*  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม!น�อยกว!า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน!วย  
  (เกณฑ*ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*  ฉบับเดือน มีนาคม 2562       ลําดับท่ี  8  

หน�าท่ี 4 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 
 

 



  

 

 

 

2) เครื่องสํารองไฟฟSา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท จํานวน  5,000  บาทเพ่ือจ!ายเป?นค!า
จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟRา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีกําลังไฟฟRาด�านนอกไม!น�อยกว!า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟRาได�ไม!น�อยกว!า 15 นาที 

(เกณฑ*ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ*คอมพิวเตอร*  ฉบับเดือน มีนาคม 2562          ลําดับท่ี  61  
หน�าท่ี 22 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562) 
3.1.3 ประเภทครุภัณฑ�ก�อสร�าง            รวม     75,000     บาท 

1) เครื่องเจาะถนน (คอริ่ง) พร�อมหัวเจาะเพชร  ขนาด 3 นิ้ว จํานวน    75,000   บาท 
   เพ่ือจ!ายเป?นค!าจัดซ้ือเครื่องเจาะถนน(คอริ่ง) พร�อมหัวเจาะเพชร ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 75,000 

บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การเจาะโดยการหมุนเกลียว 
2. มีระบบระบายความร�อนโดยไหลผ!านกระบอกเจาะขณะทํางาน 
3. เส�นผ!านศูนย*กลางท่ีเจาะได� ขนาด 1 – 8 นิ้ว 
4. ชนิดเครื่องยนต* 4 จังหวะ เพลาคว่ํา 
5. เป?นเครื่องยนต*เบนซินไม!น�อยกว!า  ความจุ 2 ลิตร 
6. ปริมาตรกระบอกสูบ 163 ซีซี 
7. กําลังเครื่องยนต* 5.5 HP/3,600 RPM 
8. ความจุน้ํามันเครื่องไม!น�อยกว!า 0.65 ลิตร 
9. คําจุของถังน้ําไม!น�อยกว!า 40 ลิตร 
10. ความลึกท่ีเจาะได�ไม!น�อยกว!า 350 มม. 
11. หัวเจาะเพชร  เส�นผ!านศูนย*กลางไม!น�อยกว!า 76 มม.ยาวไม!น�อยกว!า 450 มม. 
12. เจาะคอนกรีต  ผนังคอนกรีต ผนังอิฐมอญ พ้ืนคอนกรีต 
13. เจาะคอนกรีตท่ีมีเหล็กเสริมได� และมีกําลังอัดสูงได� 

14 หัวเจาะเพชร  พร�อมอุปกรณ*ต!อหัวเจาะครบชุด 
(จัดซ้ือตามราคาท�องตลาด เนื่องจากไม!มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ* เดือน ธันวาคม 2561)   

 
งานไฟฟSาถนน       รวม    3,139,000     บาท                                                             
1.งบลงทุน                                                            รวม    2,489,000        บาท 
1.1 หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง                  รวม    2,489,000       บาท 
           1) ประเภทค�าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ� ซ่ึงเป=นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการ 
พร�อมการก�อสร�างหรือภายหลังก�อสร�าง    จํานวน     298,000     บาท 
               1. โครงการซ�อมแซมปรับปรุงระบบประปา ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านสะพุง หมู�ท่ี 1              
จํานวน   25,000   บาท (กองการศึกษาฯ) 
                   เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการซ!อมแซมปรับปรุงระบบประปาศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ�านสะพุง หมู!ท่ี 1 โดยทําการซ!อมแซมปรับปรุงโครงเหล็กรับถังน้ําประปา , เดินท!อระบบสูบ – จ!ายน้ําระบบประปา 



  

 

 

 

พร�อมติดต้ังตู�คอนโทลป��มสูบน้ํา ขนาด 1.5 HP(ซัมเมิร*ท) รายละเอียดปรากฏตามแบบมาตรฐาน   ท่ี อบต.สะพุงกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561–2565 หน�าท่ี 102 ลําดับท่ี 6 )  
               2. โครงการก�อสร�างระบบประปาหอถังสูง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านจอก หมู�ท่ี 2     
        จํานวน   138,000   บาท (กองการศึกษาฯ) 
                   เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการก!อสร�างระบบประปาหอถังสูง ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ�านจอก หมู!ท่ี 2 ขนาดกว�าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 4.40 เมตร และเดินระบบท!อสูบ – จ!ายน้ําระบบประปา 
พร�อมเจาะบ!อบาดาลขนาดเส�นผ!าศูนย*กลาง 6 นิ้ว จํานวน 1 บ!อ รายละเอียดปรากฏตามแบบมาตรฐานท่ี อบต.สะพุง
กําหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561–2565 หน�าท่ี 101 ลําดับท่ี 5 )  
               3. โครงการก�อสร�างระบบประปาหอถังสูง ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดบ�านทุ�งสว�าง หมู�ท่ี 3                
จํานวน   135,000   บาท (กองการศึกษาฯ) 
                     เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการก!อสร�างระบบประปาหอถังสูง ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ�านทุ!งสว!าง หมู!ท่ี 3 ขนาดกว�าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 4.40 เมตร และเดินระบบท!อสูบ – จ!ายน้ําระบบ
ประปา พร�อมเจาะบ!อบาดาลขนาดเส�นผ!าศูนย*กลาง 6 นิ้ว จํานวน 1 บ!อ รายละเอียดปรากฏตามแบบมาตรฐาน ท่ี 
อบต.สะพุงกําหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561–2565 หน�าท่ี 102 ลําดับท่ี 7 )  
          2) ประเภทอาคารต�างๆ      จํานวน     600,000     บาท 
               1. โครงการก�อสร�างอาคารอเนกประสงค�(โดม) องค�การบริหารส�วนตําบลสะพุง           จํานวน   
600,000   บาท 
                   เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการก!อสร�างอาคารอเนกประสงค*(โดม) องค*การบริหาร
ส!วนตําบลสะพุง ปริมาณงาน ขนาดกว�าง  18.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบ
มาตรฐานท่ี อบต.สะพุงกําหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561–2565 หน�าท่ี 76 ลําดับท่ี 12 )  
 
          3) ประเภทค�าก�อสร�างส่ิงสาธารณูปโภค    จํานวน    1,291,000   บาท 
             1. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากถนน คสล.เดิม)ถึงพ้ืนท่ีการเกษตร นายลี  โสดา บ�าน
จอก หมู�ท่ี 2       จํานวน    151,000   บาท 
                  เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการก!อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน คสล.เดิม)
ถึงพ้ืนท่ีการเกษตรนายลี  โสดา บ�านจอก หมู!ท่ี 2 ปริมาณงาน ถนนกว�าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 61.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก!อสร�างไม!น�อยกว!า 244  ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนท่ี อบต.สะพุงกําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" ) พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 85 ลําดับท่ี 70) 
             2. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านนางผาย สะอาด ถึงคลองไส�ไก� บ�านทุ�งสว�าง  หมู�
ท่ี 3        จํานวน    100,000   บาท 
                 เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการก!อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ�านนางผาย  
สะอาด ถึงคลองไส�ไก! บ�านทุ!งสว!าง  หมู!ท่ี 3  ปริมาณงาน ถนนกว�าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 



  

 

 

 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก!อสร�างไม!น�อยกว!า 164  ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนท่ี อบต.สะพุงกําหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 97 ลําดับท่ี 14) 
             3. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนน คสล.เดิม) ถึงศาลาพักศพวัดบ�านปละ         
หมู�ท่ี 4                จํานวน    150,000   บาท 
                เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการก!อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน คสล.เดิม) ถึง
ศาลาพักศพวัดบ�านปละ หมู!ท่ี 4 ปริมาณงาน ถนนกว�าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีก!อสร�างไม!น�อยกว!า  245 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนท่ี อบต.สะพุงกําหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 77 ลําดับท่ี 8) 
             4. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน คสล.เดิม) สายบ�านนายเพชร ใจเรือง บ�านหนอง
ขาม หมู�ท่ี 6 ถึงวัดบ�านโนนงาม     จํานวน    154,000   บาท 
                 เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการก!อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน คสล.เดิม) 
สายบ�านนายเพชร ใจเรือง บ�านหนองขาม หมู!ท่ี 6 ถึงวัดบ�านโนนงาม ปริมาณงาน ถนนกว�าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก!อสร�างไม!น�อยกว!า 250  ตารางเมตร พร�อมไหล!ทางลูกรังข�างละ 0.20 เมตร 
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนท่ี อบต.สะพุงกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 78 
ลําดับท่ี 16) 
             5. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากถนน คสล.เดิม)สายจากบ�านนายจันทร�        ตาอุดม 
บ�านจีเนียว หมู�ท่ี 8 ถึงบ�านทุ�งระวี หมู�ท่ี 12   จํานวน    151,000   บาท 
                 เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการก!อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากถนน คสล.เดิม)
สายจากบ�านนายจันทร*  ตาอุดม บ�านจีเนียว หมู!ท่ี 8 ถึงบ�านทุ!งระวี หมู!ท่ี 12 ปริมาณงาน ถนนกว�าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก!อสร�างไม!น�อยกว!า 245  ตารางเมตร พร�อมไหล!ทางลูกรังข�าง
ละ 0.20 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนท่ี อบต.สะพุงกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 
2565 หน�าท่ี 79 ลําดับท่ี 23) 
             6. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดไผ�งามสามัคคี ถึง(คุ�มแสตง) บ�านไผ�งาม       
หมู�ท่ี 10         จํานวน    151,000   บาท 
                 เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการก!อสร�างคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดไผ!งามสามัคคี ถึง(คุ�ม
แสตง) บ�านไผ!งาม  หมู!ท่ี 10 ปริมาณงาน ถนนกว�าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีก!อสร�างไม!น�อยกว!า  245  ตารางเมตร พร�อมไหล!ทางลูกรังข�างละ 0.20 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน
ท่ี อบต.สะพุงกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 88 ลําดับท่ี 99) 
             7. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (ถนน คสล.เดิม) จากข�างวัดบ�านจอก ถึงบ�านนางบัว
จันทร�  ทรงกรด บ�านทุ�งระวี หมู�ท่ี 12    จํานวน    148,000   บาท 
                  เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการก!อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (ถนน คสล.เดิม) 
จากข�างวัดบ�านจอก ถึงบ�านนางบัวจันทร*  ทรงกรด บ�านทุ!งระวี หมู!ท่ี 12 ปริมาณงาน ถนนกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง



  

 

 

 

ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก!อสร�างไม!น�อยกว!า  240  ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบ
แปลนท่ี อบต.สะพุงกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 79 ลําดับท่ี 71) 
             8. โครงการก�อสร�างถนนดินตัดใหม�สายจากบ�านนางรัตนา  สุนทรา ถึงพ้ืนท่ีการเกษตรนางนารี     
จันทกรณ� บ�านศรีสว�างพัฒนา  หมู�ท่ี 14       จํานวน   118,000    บาท 
                 เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการก!อสร�างถนนดินตัดใหม!สายจากบ�านนางรัตนา  สุนทรา 
ถึงพ้ืนท่ีการเกษตรนางนารี  จันทกรณ* บ�านศรีสว!างพัฒนา หมู!ท่ี 14  ปริมาณงาน โดยทําการข้ึนรูปคันทางถนนดินตัด
ใหม! ขนาดผิวจราจรถนนกว�าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 825.00 เมตร สูง 0.70 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก!อสร�างไม!น�อยกว!า  
4,125 ตารางเมตร พร�อมลงท!อระบายน้ําขนาดเส�นผ!าศูนย*กลาง 0.60 * 1.00 เมตร จํานวน 24 ท!อน และเกลี่ยตกแต!ง
ผิวจราจร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนท่ี อบต.สะพุงกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 2565 
หน�าท่ี 80 ลําดับท่ี 37) 
 
 
 
 
 
            9. โครงการก�อสร�างถนนดินตัดใหม� สายจากพ้ืนท่ีการเกษตรนางสมพร  ทองพาถึงพ้ืนท่ีการเกษตรนาง
ประภัสศร  เผ่ือแผ� บ�านศรีสว�างพัฒนา  หมู�ท่ี 14         จํานวน   68,000    บาท 
                เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการก!อสร�างถนนดินตัดใหม! สายจากพ้ืนท่ีการเกษตรนางสม
พร  ทองพาถึงพ้ืนท่ีการเกษตรนางประภัสศร  เผื่อแผ! บ�านศรีสว!างพัฒนา  หมู!ท่ี 14  ปริมาณงาน โดยทําการข้ึนรูปคัน
ทางถนนดินตัดใหม! ขนาดผิวจราจรถนนกว�าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ก!อสร�างไม!น�อยกว!า  1,750 ตารางเมตร พร�อมลงท!อระบายน้ําขนาดเส�นผ!าศูนย*กลาง 0.60 * 1.00 เมตร จํานวน 12 
ท!อน และเกลี่ยตกแต!งผิวจราจร  รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนท่ี อบต.สะพุงกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" 
พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 80 ลําดับท่ี 38) 
           10. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค�า K)    จํานวน   100,000   บาท 
                 เพ่ือจ!ายเป?นเงินชดเชยค!า K (สัญญาแบบปรับค!าได�) ตามหนังสือ กค(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันท่ี 5 
มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการปฏิบัติในการกําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ*สัญญาแบบปรับค!าได� (ปรากฏใน
แผนพัฒนาห�าป" (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 131 ลําดับท่ี 15)  
 
4) ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง จํานวน    300,000   บาท 
             1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับถนน คสล.เดิม) สายจากสามแยกบ�านนางไข  จิตร
ม่ัน ถึงศาลปูEตา บ�านอานวย หมู�ท่ี 5    จํานวน    151,000   บาท 
                เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับถนน คสล.เดิม) 
สายจากสามแยกบ�านนางไข  จิตรม่ัน ถึงศาลปู�ตา บ�านอานวย หมู!ท่ี 5 ปริมาณงาน ถนนกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง



  

 

 

 

ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก!อสร�างไม!น�อยกว!า  245 ตารางเมตร พร�อมไหล!ทางลูกรังข�างละ 0.20 
เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนท่ี อบต.สะพุงกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 
78 ลําดับท่ี 14) 
              2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับถนน คสล.เดิม) จากศาลาประชาคม ถึงบ�านนาง
อ้ัว  แก�วคะตา บ�านโพนทอง หมู�ท่ี 9    จํานวน    149,000   บาท 
                 เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับถนน คสล.เดิม) 
จากศาลาประชาคม ถึงบ�านนางอ้ัว  แก�วคะตา บ�านโพนทอง หมู!ท่ี 9 ปริมาณงาน ถนนกว�าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก!อสร�างไม!น�อยกว!า 240  ตารางเมตร พร�อมไหล!ทางลูกรังข�างละ 0.20 เมตร 
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนท่ี อบต.สะพุงกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 88 
ลําดับท่ี 100) 
 
2. งบเงินอุดหนุน      รวม      650,000     บาท 
2.1 หมวดเงินอุดหนุน         รวม      650,000    บาท 

1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน      รวม     650,000    บาท 
             1. อุดหนุนขยายเขตไฟฟSา เพ่ือการเกษตรบ�านสะพุง หมู�ท่ี 1 จากพ้ืนท่ีการเกษตรนายปyยะณัฐ  คํามา 
ไปบ�านนาเจริญ หมู�ท่ี 13 ให�กับสํานักงานการไฟฟSาส�วนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ� จังหวัดศรีสะเกษ                
จํานวน   150,000    บาท 
                เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟRา เพ่ือการเกษตรบ�าน    สะพุง หมู!
ท่ี 1 จากพ้ืนท่ีการเกษตรนายปBยะณัฐ  คํามา ไปบ�านนาเจริญ หมู!ท่ี 13 ให�กับสํานักงานการไฟฟRาส!วนภูมิภาคอําเภอ
กันทรลักษ* จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนท่ีสํานักงานการไฟฟRา   ส!วนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ* 
(ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 94 )  
             2. อุดหนุนขยายเขตไฟฟSา เพ่ือการเกษตรบ�านทุ�งสว�าง หมู�ท่ี 3 ไปกิโลเมตร 32 ให�กับสํานักงานการ
ไฟฟSาส�วนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ� จังหวัดศรีสะเกษ       จํานวน    50,000    บาท 
                เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟRา เพ่ือการเกษตรบ�าน     ทุ!งสว!าง 
หมู!ท่ี 3 ไปกิโลเมตร 32 ให�กับสํานักงานการไฟฟRาส!วนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ* จังหวัดศรีสะเกษรายละเอียดปรากฏ
ตามแบบแปลนท่ีสํานักงานการไฟฟRาส!วนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ* (ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 2565 
หน�าท่ี 94 )  

   3. อุดหนุนขยายเขตไฟฟSา เพ่ือการเกษตรบ�านหนองอะเลา หมู�ท่ี 7  จากแปลงเกษตรบ�านหนองอะเลา 
ถึงบ�านนาเจริญ หมู�ท่ี 13 ให�กับสํานักงานการไฟฟSาส�วนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ� จังหวัด   ศรีสะเกษ       จํานวน   
150,000    บาท 
                 เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟRา เพ่ือการเกษตรบ�านหนองอะเลา 
หมู!ท่ี 7  จากแปลงเกษตรบ�านหนองอะเลา ถึงบ�านนาเจริญ หมู!ท่ี 13 ให�กับสํานักงานการไฟฟRาส!วนภูมิภาคอําเภอ



  

 

 

 

กันทรลักษ* จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนท่ีสํานักงานการไฟฟRาส!วนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ* 
(ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 96)  

   4. อุดหนุนขยายเขตไฟฟSา เพ่ือการเกษตรบ�านจะกอง หมู�ท่ี 11  จาก รพ.สต.สะพุง ไปถึงพ้ืนท่ี
การเกษตรนางบุตร  บุตรเลิศ ให�กับสํานักงานการไฟฟSาส�วนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ� จังหวัดศรีสะเกษ                 
จํานวน   150,000    บาท 
                 เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟRา เพ่ือการเกษตรบ�าน    จะกอง 
หมู!ท่ี 11 จาก รพ.สต.สะพุง ไปถึงพ้ืนท่ีการเกษตรนางบุตร  บุตรเลิศ ให�กับสํานักงานการไฟฟRาส!วนภูมิภาคอําเภอกันทร
ลักษ* จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนท่ีสํานักงานการไฟฟRาส!วนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ* (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 95)  
 

 5. อุดหนุนขยายเขตไฟฟSา เพ่ือการเกษตรบ�านนาเจริญ หมู�ท่ี 13  ให�กับสํานักงานการไฟฟSาส�วนภูมิภาค
อําเภอกันทรลักษ� จังหวัดศณีสะเกษ       จํานวน    150,000   บาท 
                เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟRา เพ่ือการเกษตรบ�าน    นาเจริญ 
หมู!ท่ี 13 ให�กับสํานักงานการไฟฟRาส!วนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ* จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน
ท่ีสํานักงานการไฟฟRาส!วนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ* (ปรากฏในแผนพัฒนาห�าป" พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 96 -97)  
 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   รวม          10,000         บาท 
1. งบดําเนินงาน         รวม          10,000           บาท 
  1.1 ค�าใช�สอย          รวม         10,000           บาท 

1) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ                   
รวม   10,000   บาท 

  1. โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต�นทาง ร�วมสร�างชุมชนปลอดขยะ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 
2563        จํานวน     10,000     บาท  

      เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต�นทาง ร!วมสร�างชุมชน
ปลอดขยะ ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าวัสดุอุปกรณ*เครื่องเขียน 
ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม เป?นต�น 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งชุมชน  รวม    240,000   บาท 
1. งบดําเนินงาน               รวม      240,000   บาท 
  1.1 ค�าใช�สอย       รวม       240,000          บาท 

1) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ                    
รวม    240,000    บาท 

   1. โครงการส�งเสริมและพัฒนาสตรีตําบลสะพุง ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563                       
จํานวน   80,000   บาท 

     เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการส!งเสริมและพัฒนาสตรีตําบลสะพุง ประจําป"งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าจ�างเหมารถ ค!าเช!าท่ีพัก ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ค!าตอบแทน
วิทยากร ค!าของสมนาคุณ ค!าวัสดุอุปกรณ*เครื่องเขียน เป?นต�น 

   2. โครงการส�งเสริมกลุ�มอาชีพ (อาหารและขนมไทย) ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563       จํานวน    
50,000    บาท 

    เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการส!งเสริมกลุ!มอาชีพ (อาหารและขนมไทย) ประจําป"
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าวัสดุอุปกรณ* ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและ
เครื่องด่ืม    เป?นต�น 

  3. โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป%งบประมาณ 
พ.ศ. 2563    จํานวน    50,000    บาท 

     เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการส!งเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าวัสดุอุปกรณ* 
ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม เป?นต�น 

    4. โครงการฝvกอบรมเยาวชนรุ�นใหม� ห�างไกลยาเสพติด ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563            
จํานวน    20,000    บาท 

     เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการฝ[กอบรมเยาวชนรุ!นใหม! ห!างไกลยาเสพติด ประจําป"
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าวัสดุอุปกรณ* ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและ
เครื่องด่ืม เป?นต�น 

    5. โครงการรณรงค�ยุติความรุนแรงต�อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563      
จํานวน    15,000    บาท 

     เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค*ความรุนแรงต!อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าวัสดุอุปกรณ* ค!าอาหาร ค!าอาหารว!าง
และเครื่องด่ืม  เป?นต�น 



  

 

 

 

 6. โครงการส�งเสริมความรู�ด�านกฎหมายสําคัญท่ีผู�หญิงควรรู� และการเข�าถึงสวัสดิการแห�งรัฐ ประจําป%
งบประมาณ พ.ศ. 2563     จํานวน    15,000    บาท 
             เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการส!งเสริมความรู�ด�านกฎหมายสําคัญท่ีผู�หญิงควรรู� และการ
เข�าถึงสวัสดิการแห!งรัฐ ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าวัสดุอุปกรณ* 
ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม เป?นต�น 

 7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ�สินค�าชุมชน (ต�อยอดทําผลิตภัณฑ�จากผ�าไหม) ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 
2563  จํานวน   10,000    บาท 

   เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ*สินค�าชุมชน (ต!อยอดทําผลิตภัณฑ*จากผ�า
ไหม) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช!น ค!าปRายโครงการฯ ค!าตอบแทนวิทยากร ค!าวัสดุอุปกรณ* ค!าอาหาร 
ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม เป?นต�น 

 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
งานกีฬาและนันทนาการ     รวม       100,000     บาท 
 1. งบดําเนินงาน      รวม         100,000        บาท 
   1.1 ค�าใช�สอย       รวม          100,000        บาท 

1) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ                   
รวม   100,000   บาท    
     1. โครงการแข�งขันกีฬาสะพุงสัมพันธ� ร�วมกันต�านยาเสพติด ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563       
จํานวน    100,000    บาท 
                   เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการแข!งขันกีฬากีฬาสะพุงสัมพันธ*ร!วมกันต�าน      ยาเสพ
ติด ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช!น ค!าจัดเตรียมสนามกีฬาใช�ในการแข!งขัน ค!าอุปกรณ*การแข!งขันกีฬา 
ค!าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข!งขันกีฬา ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม เป?นต�น  
  

งานศาสนา วัฒนธรรมท�องถิ่น              รวม      150,000      บาท                          
1. งบดําเนินงาน           รวม       150,000          บาท 
1.1 ค�าใช�สอย       รวม       150,000           บาท 

1) ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ                   
รวม    150,000   บาท 
             1. โครงการสืบสานอนุรักษ�ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีบุญบ้ังไฟ) ประจําป%
งบประมาณ พ.ศ. 2563         จํานวน    100,000    บาท  



  

 

 

 

                 เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานอนุรักษ*ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา 
(ประเพณีบุญบ้ังไฟ) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือให�ประชาชนได�เล็งเห็นความสําคัญของประเพณี วัฒนธรรม 
และเป?นการสร�างการมีส!วนร!วมในชุมชนเก่ียวกับการสืบสานอนุรักษ*ประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เช!น ค!า
จัดเตรียมสถานท่ี ค!าปRายโครงการฯ ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืมและอ่ืนๆ ท่ีเข�าประเภทรายจ!ายนี้  
             2. โครงการเข�าร�วมกิจกรรมการจัดงานวันข�าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 
2563                จํานวน    50,000   บาท 
                 เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการดําเนินงานตามโครงการเข�าร!วมกิจกรรมการจัดงานวันข�าวโพดหวานและของดี
ศรีรัตนะ ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563 เช!น ค!าจัดรถขบวนตกแต!งผลไม� ขบวนแห! ขบวนนางรํา ค!าอาหาร 
ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืมและอ่ืนๆ ท่ีเข�าประเภทรายจ!ายนี้  
 

แผนงานงบกลาง  
งานงบกลาง                     รวม       8,036,210        บาท 

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม          จํานวน    159, 600    บาท    
              เพ่ือจ!ายเป?นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป    ในอัตรา
ร�อยละ 5 ของอัตราค!าจ�าง (รวมเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว)   

2) ประเภทเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ           จํานวน   5,532,000   บาท 
               เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายสําหรับสนับสนุนการสร�างหลักประกันรายได� ให�แก! ผู�สูงอายุองค*การบริหารส!วนตําบล
สะพุง จํานวน 12 เดือน(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)          

3) ประเภทเบ้ียยังชีพผู�พิการ          จํานวน   1,920,000   บาท 
               เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายสําหรับสนับสนุนการเสริมสร�างสวัสดิการทางสังคม ให�แก! ผู�พิการหรือผู�ทุพพลภาพ 
องค*การบริหารส!วนตําบลสะพุง จํานวน 12 เดือน(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)   

4) ประเภทเบ้ียยังชีพผู�ปEวยเอดส�          จํานวน       24,000   บาท       
               เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายสําหรับสนับสนุนการจ!ายเงินสงเคราะห*เบ้ียยังชีพผู�ป�วยเอดส* องค*การบริหารส!วนตําบล
สะพุง จํานวน 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)    

5) ประเภทสํารองจ�าย               จํานวน     92,461    บาท                      
               เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชน ในกรณีเกิดอุบัติภัยฉุกเฉินหรือเหตุจําเป?น
เร!งด!วนท่ีไม!สามารถคาดการณ*ได�ล!วงหน�าและไม!ได�ตั้งงบประมาณรายจ!ายเพ่ือการนั้น  เช!น ในกรณีท่ีเกิดเหตุวาตภัย 
อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล�ง เป?นต�น 

6) ประเภทรายจ�ายตามข�อผูกพัน         รวม          83,000      บาท 
              เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ       จํานวน       76,000       บาท 
        เพ่ือจ!ายเป?นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



  

 

 

 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                   จํานวน       6,000       บาท 
              เพ่ือจ!ายเป?นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให�แก! พนักงานจ�างตาม
ภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป 
   ค�าใช�จ�ายในการจัดการจราจร          จํานวน       1,000       บาท 
              เพ่ือเป?นค!าใช�จ!ายในการแก�ไขป�ญหาเก่ียวกับการจราจร ท่ีประชาชนได�รับประโยชน*โดยตรง เช!น การทาสีตี
เส�น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ปRายจราจร กระจกโค�งจราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงก้ัน
จราจร แผงพลาสติกใส!น้ํา เสาล�มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว เป?นต�น 
 

7) ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน (กบท.)       จํานวน    158,149    
บาท     

    เพ่ือจ!ายเป?นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส!วนท�องถ่ิน(กบท.)  
8) ประเภทเงินช�วยเหลือค�าครองชีพผู�รับบํานาญ (ช.ค.บ.)      จํานวน    67,000   บาท 
              เพ่ือจ!ายเป?นเงินช!วยเหลือค!าครองชีพผู�รับบํานาญ(ช.ค.บ.) ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564  
    
งบลงทุน 

1. สํานักงานปลัดฯ    จํานวน        914,400       บาท 
2. กองคลัง     จํานวน        108,600       บาท 
3. กองการศึกษาฯ    จํานวน          78,900       บาท 
4. กองช!าง     จํานวน        137,000       บาท 

 
    รวม        1,238,900     บาท 
 

5. งบลงทุน (หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง)   
  งานไฟฟSาถนน    จํานวน     2,389,000       บาท 
 
 

ยอดงบลงทุนท้ังส้ิน  3,627,900  บาท   ได� 10.18%  ครับ 
 
 

ยอดรวมท้ังสิ้น   35,638,900.00  บาท 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 


