
 

๒ 

 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓    

                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  
  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ด ี 
       ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ  
-โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิงพล
เรือเอกหญิงพลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี  
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
 

 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐.-บาท 
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการ
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ใน
พื้นที่ต าบลหญ้าปล้อง เช่น ค่าฉีดวัคซีน,อุปกรณ์
ในการฉีด,ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ หมู่ที่ ๑-๘ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น 
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ตัง้ไว้  ๕,๐๐๐.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
เพื่อส ารวจข้อมูล จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ จ านวน ๘ หมู่บ้าน ในพื้นที่อบต.หญ้าปล้อง 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภร ณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามที่กฎหมาย ระเบียบล 
หนังสือสั่งการก าหนด 
 

55,000.- 
 

ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
  
 

 
 

           

 

 



 

๓ 

 

 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ด(ีต่อ)  
       ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๒ โครงการในพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   
 
 
1. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ   
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 
2. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 
3. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค ์
 
 
๔. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระ   
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 
  

เพื่ออุดหนุน โครงการในพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน ๘  หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ  ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 

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

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๒  
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

๑๖๐,๐๐๐.- 
 
 
 

ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
  
 

 
 

           

 



 

๔ 

 
 
 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ด(ีต่อ)  
    ๑.๑  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

 
 
 

5. โครงการควบคุมโรคขาด 
สารไอโอดีนของสมเด็จพระ   
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 
6. โครงการพัฒนาระบบ 
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 
 

7. โครงการพัฒนาระบบ 
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
 
 
 
 
 
 

8. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเอก  
หมู่ที่ ๕ 
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนหล่อ 
หมู่ที่ ๖  
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
 
 
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนแย ้
หมู่ที่ ๗  
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 
 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนส านัก 
หมู่ที่ ๘  
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท 

 
 

ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
  
 

 
 

           

รวม 215,000.-    

 

 

 



 

๕ 

 
 
 
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ด(ีต่อ)  
    ๑.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์   

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ หมู่
ที่ ๑-๘ อบต.หญ้าปล้อง 
 

 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสงเคราะห์การยังชีพ
ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ยากไร และยากจน 
เช่น ค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

30000 ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด  
 

           

รวม 30,000.-    

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ด ี 
    ๑.๓  แผนงานงบกลาง        

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
(เดิม 701 คน ตั้งเพิ่ม 98 คน) 
(อบต.จ านวน 799 คน/เดือน/ปี)  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อการยังชีพให้กับ
คนชราในพื้นที่ต าบลหญ้าปล้อง 
 

6,224,4๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
 (งบกลาง) 

 
 

           

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ 
(เดิม 225 คน ตั้งเพิ่ม 25 คน) 
(อบต.จ านวน 250 คน/800/เดือน/
ปี) 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห ์เพื่อการ 
ยังชีพให้กับคนพิการในพื้นที่ต าบล 
หญ้าปล้อง  
 

๒,๔00,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
 (งบกลาง) 

 
 

           

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
(เดิม 12 คน ตั้งเพิ่ม 3 คน) 
(อบต. ๑๕ คน/๕๐๐/เดือน/ปี)  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการ 
ยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที ่
ต าบลหญ้าปล้อง   
 

๙๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
 (งบกลาง) 

 
 

           

 



 

๖ 

 

 

 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ด ี(ต่อ) 
    ๑.๓  แผนงานงบกลาง        

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๔ เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
อบต. หญ้าปล้อง 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต .หญ้าปล้อง  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 

๑๑๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
(งบกลาง) 

            

๕ โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติใน 
ต าบลหญ้าปล้อง  ฯลฯ 
(เงินส ารองจ่าย) 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน  มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมเท่าน้ัน 
หรือในกิจการท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า  เช่น กรณีการเกิดสารธารณภัย
ต่าง ๆ  ภัยแล้ง  วาตภัย  อัคคีภัย 
อุทกภัย ฯลฯ    เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
ต าบลหญ้าปล้อง 
 

๒๐๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด   
(งบกลาง) 

            

รวม 9,024,400.-    

 

 

 

 

 

 



 

๗ 

 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ด ี 
    ๑.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีต าบล
หญ้าปล้อง 

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและได้รู้ถึง
แนวทางป้องกัน  

20,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
 

            

รวม 20,000.-    
 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ด ี 

    ๑.๕  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต ์

- เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลปใีหมแ่ละสงกรานต์ 

เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ  ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

๕,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด  
 

            

๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              โครงการฝึกปฏิบัติการแผน
ป้องกันภัยพิบัติในต าบล 
-ซ้อมแผนดับเพลิง 
-แผนการอพยพผู้ประสบภัย 

- เพือ่ฝึกปฏิบัติการแผนป้องกันภัยทาง

ธรรมชาต ิซ้อมแผนดับเพลิงและ

ช่วยเหลอื อพยพผู้ประสบภัย  
 

๓๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

รวม 35,000.-    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘ 

 
 
 
 
 

 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้
     ๒.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ 
 

โครงการฝึกอบรมอาชพีให้กับ

ผู้ดอ้ยโอกาสและประชาชน

ท่ัวไป 

 

  - เพื่อให้ผู้ด้วยโอกาสและประชาชนทั่วไป 

มีความรู้ ทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนสร้าง

โอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับ

ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 

๓๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต./
พัฒนาชุมชน 

            

๒ 
 

โครงการศรีสะเกษพัฒนาตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีงโดยการน้อมน า 

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ของในหลวง  รัชกาลท่ี ๙ มาประยุกต ์

ใชใ้นชีวิตส่งเสริมการท างานในเชงิ

บูรณาการร่วมกันพัฒนาสมาชิกใน

ชุมชนให้มีองค์ความรู้ดา้นเศรษฐกิจ

พอเพยีงสามารถน าไปใช้ในชีวิต 

ประจ าวันได้ และเพื่อเป็นการเฉลิม

พระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ    

พระบรมราชนีนาถและสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร 

๘๙,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด อบต./
พัฒนาชุมชน 

            

 
 
 
 



 

๙ 

 
 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้(ต่อ) 
     ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๓ โครงการสร้างความยั่งยนื

หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีง

ตน้แบบ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสรา้ง

ความย่ังยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  

ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใชจ้่าย

อื่นๆ ที่จ าเป็น  ส่งเสรมิให้ครัวเรือนหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบพึ่งพาตนเองได ้

20,000.- 

 
ต าบล 

หญ้าปล้อง 
ส านักงาน

ปลัด อบต./
พัฒนาชุมชน 

            

รวม 139,000.-    

 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได ้(ต่อ) 
     ๒.๒  แผนงานเกษตร   

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการท าเกษตรอินทรีย์
หมู่บ้านต้นแบบตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัิติการการท า

เกษตรอินทรยี์หมู่บ้านต้นแบบตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เช่น ค่าป้าย 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ   

3๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 30,000.-    

 
 
 
 



 

๑๐ 

 
 
 
 
 
     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ 
2563  เช่น     ค่าป้าย  ค่าของรางวัลส าหรับผู้
ร่วมกิจกรรม ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซุ้มนิทรรศการ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
 

๑๒๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองการศึกษาฯ             

๒ ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 
 

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย้ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง 

๑49,6๐๐.- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ทั้ง ๓ แห่ง 
 

กองการศึกษาฯ             

๓ ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(เด็กอายุ3-5ปี) 
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอาย3ุ-5ปี) 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
หล่อ-โนนแย้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้า
ปล้อง  จ านวนทั้งสิ้น 58  คน เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ดังนี ้
1. ค่าหนังสือเรียน  คนละ 200 บาท 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200.-บาท 
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ  300.-บาท 
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430.-บาท 

65,540.- 
 

-ศพด.บ้านเอก 
 - ศพด.บ้าน
โนนหล่อ - 
โนนแย้ 
- ศพด.บ้าน
หญ้าปล้อง 

กองการศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

            

 
 
 



 

๑๑ 

 
 
 
 
     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

      ๓.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๔ ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร
กลางวัน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3 ศูนย ์ ตั้งไว้  ๔81,2๐๐.-บาท 
-อบต.ตั้งสมทบค่าอาหารกลางวัน   
ตั้งไว้  50,000.-บาท 
 

481,200.- 
 

-ศพด.บ้านเอก 
 - ศพด.บ้าน
โนนหล่อ - โนน
แย้ 
- ศพด.บ้าน
หญ้าปล้อง 
 

กองการศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

            

๕ ค่าอาหารเสริม(นม) 
-โรงเรียน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.หญ้าปล้อง
และเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่  
1- ๖ ส าหรับโรงเรียน ๓ โรงเรียนซ่ึงสกัด (สพฐ.) 
 อบต. ตั้งสมทบค่าอาหารเสริม (นม)    
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท 

755,161.- -ร.ร.ในเขต 
บริการ อบต. 

 ๓ แห่ง 
- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๓ 

ศูนย์ 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

๖ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียน  (สพฐ.)  ในเขต  
(อุดหนุน)  
 

  - เพื่อเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 
เป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็ก, 
เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
ส าหรับ ๓ โรงเรียน ซ่ึงสกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 
-โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 
  ตั้งไว้  424,000.-บาท 
-โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง  
ตั้งไว้  280,000.-บาท 
-โรงเรียนบ้านโนนแย้   
ตั้งไว้  416,000.-บาท 
 

1,๑20,๐๐๐.- 
 

โรงเรียนใน
เขต 

บริการ 

กองการศึกษา/
โรงเรียนในเขต

บริการ 

            

 
 



 

๑๒ 

 
 
 
 

     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ต่อ) 
     ๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

7 อุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่
ต าบลหญ้าปล้อง 
 
  

 ๑. อุดหนุน โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง     
   ตั้งไว้     ๓๐,๐๐๐.-บาท 
-โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา   
 

๒. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแย้   
   ตั้งไว้     ๓๐,๐๐๐.-บาท 
 -โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน หมู่ที่ ๔,๖,๗ เพื่อศึกษาสถานที่ส าคัญ 
 

 ๓. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง  
     ตั้งไว้     ๓๐,๐๐๐.-บาท 
-โครงการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
หมู่ที่ ๑,๒  เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่
 

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

๑๒๐,๐๐๐.- โรงเรียน 
ในพื้นที่ 

ต าบลหญ้า
ปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

  
 

 
 

         

 2,811,501               

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 

 
 
  
 

   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ(ต่อ) 
    ๓.๒  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการขอรับการสนับสนุน
กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่า
กาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 
(อุดหนุน) 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก ่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

15,000.- 
 

อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด 
  
 

            

๒ โครงการค้นหา “แหลม ศรีสะ
เกษ” เยาวชนคนเก่งกีฬามวย 
(อุดหนุน) 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก ่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒๐,000.- 
 

อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด 
  
 

            

๓ โครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก ่ที่ท า
การปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 

5,000.- 
 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด 
  
 

            

๔ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก ่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๒๐,000.- 
 

อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด 
  
 

            

 
 
 
 
 



 

๑๔ 

 
 
 
   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ(ต่อ) 

    ๓.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๕ โครงการสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประจ าปีของจังหวัด(งาน
เทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทศรีสะเกษ 
และงานกาชาด)   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก ่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๑๕,๐๐๐.- อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด             

๖ โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ(ศป.ปส.อ. 
เมืองศรีสะเกษ)  (อุดหนุน) 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก ่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๑๐,๐๐๐.- อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด             

๗ โครงการขอรับงบประมาณ
อุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี  ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ศรี
สะเกษเกมส)์ และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๓๗ 
(พ.ศ.  ๒๔๖๔) “นครล าดวน
เกมส์”  (อุดหนุน) 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก ่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

๑๕๐,000.- 
 

อ าเภอเมือง    
ศรีสะเกษ 

ส านักงานปลัด 
  
 

            

รวม 235,000               

 
 
 
 
 



 

๑๕ 

 
 
   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ(ต่อ) 

    ๓.๓  แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ต.ค
. 

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

๑ โครงการก่อสร้างห้องสมุดรัก
การอ่านต าบล 
หญ้าปล้อง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสมุด
รักการอ่านต าบลหญ้าปล้อง 

25๐,000.- 

 

-อบต.หญ้าปล้อง กอง 
การศึกษาฯ 

            

๒ โครงการปรับปรุงปูกระเบื้อง
พื้นที่อาคาร ศพด.บ้านเอก  
หมู่ที่ ๕  
ต าบลหญ้าปล้อง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกระเบื้อง
พื้นที่อาคาร ศพด.บ้านเอก หมู่ที่  ๕ 

135,000.- 

 

-อบต.หญ้าปล้อง กอง 
การศึกษาฯ 

            

๓ โครงการปรับปรุงปูกระเบื้อง
โรงอาหาร ศพด.บ้านโนน
หล่อ-โนนแย้   หมู่ที่ ๖ 
ต าบลหญ้าปล้อง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงกระเบื้อง 
โรงอาหาร ศพด.บ้านโนนหล่อ-โนน
แย้   หมู่ที่ ๖ ต าบลหญ้าปล้อง 

50,000.- 

 

-อบต.หญ้าปล้อง กอง 
การศึกษาฯ 

            

๔ ค่าออกแบบควบคุมงานที่
จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า

ควบคุมงานท่ีจ่ายให้แกเ่อกชน 

นติบุิคคลหรอืบุคคลภายนอก

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ่สร้าง 

10,000.- -อบต.หญ้าปล้อง กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 445,000               

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 

 
 
 
    ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ (ต่อ) 

     ๓.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการแข่งขัน
กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ส าหรับ
นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลหญ้าปล้อง ส่งเสริมการออกก าลัง
กายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้รัก
สามัคคีมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ   
รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด 
 

๑๖๘,๐๐๐.- ต าบลหญ้า
ปล้อง 

กองการศึกษาฯ             

๒ โครงการ ”ที่อ่านหนังสือ
ท้องถิ่นรักการอ่าน” 

-เพือ่ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

5,๐๐๐.- ต าบลหญ้า
ปล้อง 

กองการศึกษาฯ             

รวม 173,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗ 

 
 
 

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      ๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการวางท่อระบายน้ า

พร้อมบ่อพัก บ้านหญ้า

ปลอ้ง หมูท่ี่ ๑  

บ้านหญ้าปล้อง  หมูท่ี่ ๑ 

ต. หญ้าปล้อง 
๑9๙,๓00.- อบต. 

หญ้าปล้อง 
กองช่าง  

 
 

  
 

         

๒ โครงการซ่อมแซมผิว

จราจรคอนกรตี บา้นวังไฮ 

หมูท่ี่  ๔ (ซอยเอกวิวัฒน์)  

ต.หญ้าปล้อง 

  กว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร 

หนา  0.10  เมตร 

(มพีืน้ท่ีไมน้่อยกว่า 128 ตร.ม) 

  หมูท่ี่  4  ต. หญ้าปล้อง 

76,400.- 

 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

๓ โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

 บ้านวังไฮ หมูท่ี่  ๔   

ต.หญ้าปล้อง 

  กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร 

หนา  0.10  เมตร 

(มพีืน้ท่ีไมน้่อยกว่า 100 ตร.ม) 

  หมูท่ี่  4  ต. หญ้าปล้อง 

108,400.- 

 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

๔ โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรัง บา้นเอก หมู่ท่ี ๕  

ต.หญ้าปล้อง 

  กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 

(มปีรมิาณลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม) 

  หมูท่ี่  5  ต. หญ้าปล้อง 

200,000.- 

 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

5 โครงการก่อสร้างถนน  

คอนกรตีเสริมเหล็ก

(ซอยเฟริส์รีสอรท์) บ้าน

โนนส านัก หมูท่ี่ ๘ 

 ต.หญ้าปล้อง 

  กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร 

หนา  0.10  เมตร 

(มพีืน้ท่ีไมน้่อยกว่า 440 ตร.ม) 

  หมูท่ี่  2  ต. หญ้าปล้อง 

199,300.- 

 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

 
 
 
 



 

๑๘ 

 
 

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
      ๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร  
บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่  ๒
(เส้นไปบ้านบาก) 

-อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ 

197,030.- หมู่ที่ ๒  
ต าบลหญ้า

ปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร  
บ้านสร้างเรือง หมู่ที่  ๓ 
(เส้นไปฮ่องขี้หมา) 

-อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ 

๘๓,๓๕๕.- หมู่ที่ ๓  
ต าบลหญ้า

ปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร บ้านโนน
แย้ หมู่ที่  ๖ 
(เส้นไปดอนปู่ตาหนองไผ)่ 

-อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ 

๔๕,๓๑๘.- หมู่ที่ ๖  
ต าบลหญ้า

ปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร บ้านโนน
แย้ หมู่ที่ ๗  
(เส้นไปโนนแดง) 

-อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าสว่น

ภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ 

139,541.- หมู่ที่ 7  
ต าบลหญ้า

ปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

10 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยในกรณีท า
สัญญาจ้างก่อสร้างที่ก าหนดเง่ือนไข
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) 
 

10,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง  
 
 

  
 

         

รวม 1,258,644               

 
 
 



 

๑๙ 

 
 
 
 

 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  (ต่อ)  
           ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
๑)   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

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

๔๐๐,๐๐๐.- 
 

อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด  
 

           

๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรและ
ศึกษาดูงาน 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและศึกษา 
ดูงาน  

๒๐๐,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

รวม 600,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๐ 

 
 
 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร(ต่อ) 
       ๕.๒  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ เงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม กรณี
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และ
คลอดบุตร  ฯลฯ  ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม  พ.ศ.  
๒๕๓๓ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง  
 ตั้งจ่าย  12  เดือน 

๗๕,๓๐0.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
(งบกลาง) 

 

            

๒ เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.  ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องจากการท างานให้นายจ้าง โดยค านวณใน
อัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างทั้งปี  

๓๖,๑๔๔.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
(งบกลาง) 

 

            

๓ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) โดยหักเงินจากประมาณ
การรายรับในอัตราร้อยละหนึ่ง (ไม่รวมรายรับจาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือ เงินอุดหนุน) 

๑7๙,๙๙๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด 
 (งบกลาง) 

 

 
 

    
 

       

รวม 291,434               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 

 
 
 
 
 

  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ๖.๑  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการจัดท าและตดิตัง้

ป้ายประชาสัมพันธ์จุด

ท่องเท่ียวพระธาตุเรืองรอง 

   -เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิโครงการจัดท า

และตดิตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์จุดท่องเท่ียวพระธาตุ

เรืองรอง   
 

๓๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้า
ปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

และพัฒนาเส้นทางไปวัดพระ

ธาตุเรืองรอง 

 

   -เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนนิโครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางไปวัดพระธาตุเรืองรอง 

เชน่ ค่าต้นไม ้ปุย๋ ดินปลูก กระถาง และค่าใชจ้่าย

อื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  

๓๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้า
ปล้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวม 6๐,๐๐๐               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒ 

 
 
 
 
  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ต่อ) 
           ๖.๓  แผนงานการเกษตร   

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
จากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

๑ โครงการส่งเสริมและการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็กพระกษิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการสง่เสริมและการอนุรักษ์

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชด ารฯิ เช่น ค่าป้าย  

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ   

5๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

๒ โครงการชุมชนต้นแบบลดคัดแยก
ขยะต้นทาง 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการชุมชนต้นแบบ ลดคัดแยกขยะ

ต้นทาง เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

3๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

๓ โครงการคลองสวยน้ าใส 
ต าบลหญ้าปล้อง 
  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
คลองสวยน้ าใสต าบลหญ้าปล้อง  เช่น  
ค่าป้าย ค่าจ้างเหมารถแบล็คโคร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ   
 

๑๐๐,๐๐๐.- ต าบล 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

รวม 18๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓ 

 
 
 
 

 
 
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    3.1  แผนงานการศึกษา           

ล าดับ 
ที่ 

 
ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

ส านักงาน 
 

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 
ตั้งไว้ 2,500.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  
จ านวน  1 ตัว ตัวละ 2,500 บาท 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง 

2,500.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

จัดซ้ือชั้นวางรองเท้า  
ตั้งไว้ 84,00.-บาท 
- เพื่อจัดซื้อชั้นวางรองเท้า จ านวน  2  ตัว   
ตัวละ  4,200.-บาท   
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 

8,400.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

3 ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว  
 ตั้งไว้  4,300.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน  
จ านวน 1 ตัว ตัวละ 4,300.-บาท 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง 
 

4,300.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม ๑5,2๐๐.-    

 
 
 
  
 
 
 



 

๒๔ 

 
 
 
2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
    ๓.1  แผนงานการศึกษา   

ล าดับ 
ที่ 

 
ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

และเผยแพร ่
 

โทรทัศน์แผลอีดี  (LED TV)  แบบ Smart TV 
จ านวน  ๑  เครื่อง   ตั้งไว้  ๑8,7๐๐.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV จ านวน ๑ เครื่อง ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนหล่อ-โนนแย ้
 

๑8,7๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม ๑8,7๐๐.-    
 
 

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ๓.1  แผนงานการศึกษา   

ล าดับ 
ที่ 

 
ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

คอมพิวเตอร์ 
 

จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร ์จ านวน 2 ตัว  
ตัวละ4,650 บาท   ตั้งไว้  9,300.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง 
 

9,300.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับส านักงาน 
 ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ All in One 
ส าหรับส านักงาน   จ านวน ๑  เครื่อง  
เครื่องละ  17,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหญ้าปล้อง 
 

๑๗,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

 
 
 



 

๒๕ 

 
 
 
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
    ๓.1  แผนงานการศึกษา   
 

ล าดับ 
ที่ 

 
ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer)   ตั้งไว้ ๑7,2๐๐.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)  
จ านวน 4  เครื่อง  
 

๑7,2๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  ขนาด 800 VA 
 ตั้งไว้ 2,500.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องส ารองไฟ  
  จ านวน ๑  เครื่อง เครื่องละ  2,500 บาท  

2,5๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

            

รวม 46,0๐๐.-    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 

 
 

 
 

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    4.1  แผนงานเคหะชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

 
ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

 
จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 
 ตั้งไว้  ๑2,๕00.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  
จ านวน  ๕  ตัว  ตัวละ 2,๕00.-บาท  
 

๑2,๕00.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

๒ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 
 ตั้งไว้  ๗,๘00.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร   
จ านวน  ๒ ตู้  ตัวละ ๓,๙00.-บาท  
 

๗,๘00.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองช่าง             

รวม 20,300    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗ 

 
 
 
 

2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
    4.1  แผนงานเคหะชุมชน  

ล าดับ 
ที่ 

 
ครภุัณฑ ์

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือปั้มสูบน้ า     ตั้งไว้  ๖๕,๐00.-บาท 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือปั้มสูบน้ า  
จ านวน   ๓  ตัว ดังน้ี  
-ป้ัมสูบน้ า ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ท่อส่ง
เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า  ๒ น้ิว  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า 
จ านวน  ๒ ตัว ตัวละ  ๒๐,๐๐๐.-บาท  
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 -ป้ัมสูบน้ า ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ท่อส่ง
เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า  ๓  น้ิว  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า  
จ านวน  ๑  ตัว 
ตัวละ ๒๕,๐๐๐.-บาท 
 
 

๖๕,๐00.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

 

กองช่าง 
            

รวม 65,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 

 
 
 
๑. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ล าดับ 
ที่ 

 
ครภุัณฑ ์

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

 
จัดซ้ือชั้นวางแฟ้ม  20 ช่อง 
 ตั้งไว้  2,200.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางแฟ้ม  
จ านวน  1 ตัว ตัวละ 2,200.-บาท  

2,200.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

๒ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

จัดซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหาร ตั้งไว้  
10,000.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหาร  
จ านวน 1 ตัว ตัวละ 10,000.-บาท 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง 

10,000.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

จัดซ้ือชั้นวางแฟ้ม  20 ช่อง 
 ตั้งไว้  2,200.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางแฟ้ม  
จ านวน  1 ตัว ตัวละ 2,200.-บาท  

2,200.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง             

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

จัดซ้ือตู้เหล็ก 
 ตั้งไว้  2๒,๐00.-บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 
 ๒ บาน จ านวน  ๔ ตู้   
ตัวละ ๕,๕00.-บาท  
 

2๒,๐00.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

กองคลัง             

รวม 36,4๐๐.-    

 
 
 
 
 



 

๒๙ 

 
 
 
 
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    ๕.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

 
ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 

๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ  
จ านวน ๑ คัน  
ตั้งไว้  ๔๘,๕00.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
รถจักรยานยนต์  
ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ  จ านวน  ๑  คัน 
 

๔๘,๕00.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

 

กองคลัง 
            

รวม 48,500    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐ 

 
 
 
๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ล าดับ 
ที่ 

 
ครภุัณฑ ์

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

1 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุก  ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน ๑ เคร่ือง ตั้งไว้ 
๒๒,๐๐๐.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์
โน้ตบุก ส าหรับประมวลผล   จ านวน 
๑  เคร่ือง  
เคร่ืองละ  ๒๒,000 บาท  

๒๒,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

2 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Muttifunction 
แบบฉีดหมึกหร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 
 ตั้งไว้ 8,0๐๐.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ ์
Muttifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ(์Ink Tank Printer)   
 จ านวน ๑  เคร่ือง  

๘,๐๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

3 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกหร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) 
 ตั้งไว้ 8,๖๐๐.-บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ(์Ink 
Tank Printer)   จ านวน ๒  เคร่ือง 
เครื่องละ  ๔,๓๐๐.-บาท 

๘,๖๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

 
 
 



 

๓๑ 

 
 
 
 
๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
    5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป           

ล าดับ 
ที่ 

 
ครุภัณฑ ์

 
รายละเอียดของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

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

4 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart Card Feader)   จ านวน ๓ 
เคร่ือง เคร่ืองละ ๗๐๐.- บาท     
ตั้งไว้ ๒,๑๐๐.-บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์(Smart Card 
Feader)  จ านวน ๓ เคร่ือง 
 เคร่ืองละ ๗๐๐.- บาท     

๒,๑๐๐.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

ส านักงานปลัด             

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี  ๒ จ านวน ๑  เครื่อง 
เครื่องละ ๓๐,๐๐๐.-บาท  
ตั้งไว้  3๐,๐00.-บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี  ๒ จ านวน ๑  เครื่อง  
เครื่องละ ๓๐,๐๐๐.-บาท 
 

3๐,๐00.- อบต. 
หญ้าปล้อง 

 

กองคลัง 
            

รวม 70,700    

 


