
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว
อําเภอ โนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 53,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,318,920 บาท
งบบุคลากร รวม 7,398,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,780,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว และ
รองนายกองค์การ บริหารตําบลหลุมข้าว ดังนี
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว    อัตราเดือนละ 20,400.- บาท
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ 11,220.- บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุมข้าว และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว ดังนี 
-นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว    อัตราเดือนละ 1,750.-บาท
-รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว 2 อัตรา อัตราเดือนละ  880
.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุม
ข้าว และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว ดังนี
 -นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว อัตราเดือนละ  1,750.- บาท
 -รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ  880.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.หลุมข้าว อัตราเดือน
ละ 7,200.-  บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,009,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. , รองประธานสภาอบต. และ
สมาชิกสภาอบต. ดังนี
-  ประธานสภา อบต.     เดือนละ 11,220.-บาท
-  รองประธานสภา อบต.           เดือนละ   9,180.-บาท
-  สมาชิกสภา อบต. จํานวน 32 อัตรา  เดือนละ   7,200.-บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 86,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภา อัตราเดือน
ละ  7,200.- บาท  องค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,617,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,961,600 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (สํานักปลัด)                   
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 6 อัตรา  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป ดังนี
(1)  นักบริหารงานท้องถิน (ปลัด อบต.)   จํานวน 440,000.-บาท
(2)  นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานักปลัด)  จํานวน 290,000.-บาท
(3)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน 220,000.-บาท
(4)  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   จํานวน 250,000.-บาท
(5)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
การ จํานวน 280,000.- บาท
(6)  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   จํานวน 170,000.-บาท
และเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)   
          เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1
 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ได้แก่
(1)  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ     จํานวน 311,600.- บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล และเงิน
ทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบลรับรองว่าคุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับ
แต่งตัง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัว
หน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ดังนี
-  นักบริหารงานท้องถิน (ปลัด อบต.) เดือนละ   7,000.-บาท
-  นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานักปลัด)  เดือนละ     3,500.-บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  อัตรา  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป  ดังนี
(1)  นักการภารโรง   จํานวน 186,000.-บาท

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับลูกจ้างประจํา  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป   จํานวน  7  อัตรา  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป   ดังนี
(1)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล  จํานวน 140,000.-บาท
(2)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 140,000
.-บาท
(3)  พนักงานขับรถยนต์   จํานวน 140,000.-บาท
(4)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   จํานวน 140,000.-บาท
(5)  คนงานทัวไป จํานวน 3 อัตรา  จํานวน 360,000.-บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป   งานบริหารทัวไป

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตัง
ไว8้4,000.-บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว  (นักบริหารท้องถินระดับ
กลาง)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

งบดําเนินงาน รวม 3,717,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 515,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 340,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (สํานักปลัด) จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป และเพือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อ  อบต. , ค่าเขียน
แบบแปลน,ตรวจแบบแปลน, รับรองแบบแปลนของ  อบต.  ฯลฯ  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว   
  และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป และเพือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อ  อบต. , ค่าเขียน
แบบแปลน ,ตรวจแบบแปลน , รับรองแบบแปลนของ  อบต.  ฯลฯ  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 9,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกกเวลาราชการ (สํานักปลัด)   
  จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (หน่วยงานตรวจสอบภาย
ใน)จํานวน 4,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 116,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน (สํานักปลัด)  จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
ค่าเช่าบ้าน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) จํานวน 36,000 บาท
    และเพือจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
นายก อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป
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ค่าใช้สอย รวม 1,995,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 830,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (สํานักปลัด) จํานวน 800,000 บาท 
เพือจ่ายเป็น 
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ 
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ
-ค่าซักฟอกผ้าม่าน และอืนๆ ทีเป็นเครืองใช้สํานักงาน อบต.
-ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาดักสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบีย
ประกัน
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเป็น
กิจการ โครงการ งานทีอยู่ในความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าทีของ อบต
. เช่น ค่าจ้างเหมาครูฝึกสอนการออกกําลังกาย ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้ สวนหย่อมในอาคารหรือนอกอาคารใน อบต. ค่าจ้างเหมาดูแลทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน ทีทําการ อบต.  ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยสถานทีราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ ฯลฯ
-ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีซึง อบต. จะต้องรับผิด
ชอบตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการ
-ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์
-ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ ,โทรทัศน์, โรง
มหรสพหรือสิงตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
-ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น งาน/กิจกรรมของ อบต. การ
เผยแพร่ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย การณรงค์แก้ไขปัญหา และป้องกัน
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ฯลฯ
-ค่าบริการพืนทีเว็ปไซต์รายเดือน และค่าจดทะเบียนโดเมนเนมรายปี ของ
เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป
และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (หน่วยงานตรวจสอบภาย
ใน) จํานวน 30,000 บาท   
เพือจ่ายเป็น
-  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ 
-  ค่าธรรมเนียม และค่าละทะเบียนต่าง ๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ
-  ค่าซักฟอกผ้าม่าน และอืน ๆ ทีเป็นเครืองใช้สํานักงาน อบต.
-  ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาดักสิงปฎิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ค่าบริการรับใช้  ค่า
เบียประกัน
-  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเป็น
กิจการ โครงการ งานทีอยู่ในความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าทีของ อบต
. เช่น ค่าจ้างเหมาครูฝึกสอนการออกกําลังกาย  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้ สวนหย่อมในอาคารหรือนอกอาคารใน อบต. ค่าจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัยสถานทีราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์  ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีซึง อบต. จะต้องรับผิด
ชอบตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการ
-  ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์
-  ค่าโฆษณ และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ โทรทัศน์  โรง
มหรสพหรือสิงตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
- ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งาน/กิจกรรมของ อบต
. การเผยความรู้ด้านประชาธิปไตย  การรณรงค์แก้ไขปัญหา  และป้องกัน
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทังชาวไทย หรือชาว
ต่างประเทศ ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม หรือดูงาน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ ตัง
ไว้  20,000.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลุม
ข้าว ตังไว้ 20,000.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ทีมีความ
จําเป็นและความเหมาะสม

จํานวน 5,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงาน
กิจกรรมต่างๆ ทีมีความจําเป็น และความเหมาะสม ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีพนักงานเพือจ่ายเป็น
ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีพนักงานส่วนตําบลหรือบุคคลอืนที
ปฏิบัติราชการตามคําสังซึงเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลรับผิด
ชอบ   และเพือส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์การ
บริหารส่วนตําบลก่อให้เกิดความเสียหาย    ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ซึงเป็นวันสําคัญของทางราชการ งานรัฐพิธี 
เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ เป็นต้น

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ซึงเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 70)  
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ อบต.เคลือนทีพบประชาชนประจําปี 2560 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ  ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ด้านต่างๆ ทีเกียวข้องจํา
เป็น  ในการออกหน่วยให้บริการประชาชน  17  หมู่บ้าน ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562  หน้า 67) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ผู้บริหาร  ผู้นําชุมชน  และผู้ทีเกียวข้องต่างๆ

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และบุคคลอืนทีปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดทัศนศึกษาดูงานใน
และนอกสถานที ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า 74)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง สมาชิกสภา อบต. และ
นายก อบต. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังซ่อม ส.อบต. และนายก อบต. ตลอด
จนค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า 67)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 190,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สํานักปลัด) จํานวน150,000
บาท                 
    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน  ผู้ช่วยผู้
บริหารท้องถิน  เลขานุการผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  และ  อปพร.  ทีมีคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติ
หน้าที ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)
จํานวน 40,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป   งานบริหารทัวไป     

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน แผน
ชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิน แผนชุมชน เพือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนมา
จัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562  หน้า  67)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้าง หรือบุคคลอืนทีปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แก่  อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562       หน้า 74) 
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่างๆ  ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความสําคัญ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ  ตามวาระ และโอกาสทีจําเป็น และมี
ความสําคัญ ปรากกฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 310,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (สํานักปลัด)   จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง  ยีห้อ  อีซูซุ   เลขทะเบียน  กท5324  ยีห้อโต
โยต้า   เลขทะเบียน  ผต5475 รถหกล้อ บรรทุกนําเอนกประสงค์ เลข
ทะเบียน ผอ 1961 และรถ ems เครืองพิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร  รถ
จักรยานยนต์  เครืองปรับอากาศ  ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป  
และค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (หน่วยงานตรวจสอบภาย
ใน) จํานวน 10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป
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ค่าวัสดุ รวม 824,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 157,000 บาท
วัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 150,000 บาท                 
 เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  นําดืม  ธงชาติ  ธงสัญลักษณ์  ลวดเย็บ
กระดาษ  ตรายาง  โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ  สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป
และวัสดุสํานักงาน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน) จํานวน 7,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  นําดืม  ธงชาติ  ธงสัญลักษณ์  ลวดเย็บ
กระดาษ  ตรายาง  โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ  สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคารทีทําการ อบต
. หรืออาคารทีอยู่ในความดูแลของ อบต. เช่น หลอดไฟ  บัลลาร์ด
  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ   เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ท่อนํา อุปกรณ์ประปา สังกะสี ตะปู ฯลฯ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อ อีซูซุ เลขทะเบียน  กท
5324  และยีห้อโตโยต้า เลขทะเบียน  ผต 5457  รถจักรยานยนต์ รถหก
ล้อบรรทุกนําเอนกประสงค์ เลขทะเบียน ผอ 1961 และรถ ems 
เช่น ยาง  แบตเตอรี ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง  ยีห้อ  อีซูซุ  เลข
ทะเบียน  กท 5324  และยีห้อโตโยต้า  เลขทะเบียน ผต5457 รถ
จักรยานยนต์ รถหกล้อบรรทุกนําเอนกประสงค์ เลขทะเบียน ผอ
 1961 และรถ ems และเครืองตัดหญ้า  เช่น  นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล  นํามันเครือง  แก๊สกระป๋องสําหรับใช้กับเครืองพ่นหมอกควันแบบ
มือถือ  ฯลฯ  และเพือใช้เป็นส่วนผสมของนํายาฉีดพ่นป้องกันโรคไข้เลือด
ออก  รวมถึงใช้ในการปฏิบัติราชการอืนๆ ทีเกียวข้อง  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์  เช่น  แผ่นป้ายโฆษณา  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  สี  พู่กัน  ฟิล์ม  ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 57,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด)  จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์   รวมทังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต่างๆ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป
วัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)  จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น   แผ่นดิสก์  โปรแกรมและ
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์   รวมทังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 383,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และ
กระแสไฟฟ้าสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  และศูนย์ถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร อบต.หลุมข้าว  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และ
อินเตอร์เน็ตตําบล  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
ทัวไป 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 93,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการติดตังและค่า
บริการระบบการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
รายเดือน 2 Mbps รวมทังการจัดทําระบบเครือข่ายภายใน       ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

งบลงทุน รวม 173,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 173,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีประชุม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีประชุม จํานวน 50 ตัว ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมต่างๆ และการประชุม ขององค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560 – 2562   หน้า 69)
ชันเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ชันเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง เพือใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบและง่ายในการค้นหา ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560 – 2562  หน้า 69)  
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลัง เพือใช้ในการจัด
เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบและง่ายในการค้นหา ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า 68)
เต็นท์ผ้าใบ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต้นท์ผ้าใบ 2 ห้อง จํานวน 1 หลัง หลัง
ละ 22,000 บาท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร เพือใช้ในการปฏิบัติ
งานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 69)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครือง (สํานักปลัด จํานวน 2 เครือง หน่วยงานตรวจสอบภาย
ใน จํานวน 1 เครือง) โดยคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที           
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วัน
ที  11  มีนาคม  2559) ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัว
ไป  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  68)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ  ซึงมิใช่เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และสิงก่อ
สร้าง  เช่น  ค่าจ้างสํารวจ และประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป

งานบริหารงานคลัง รวม 2,721,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,724,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,724,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,442,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 ราย  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดดังนี
1.ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 362,820 บาท
2.ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ  จํานวน 293,880 บาท
3.ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน 293,880 บาท
4.ตําแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ  จํานวน 233,760 บาท
5.ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 258,120 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รายละเอียดดังนี
-ตําแหน่งพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา จํานวน 216,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดดังนี
-ตําแหน่งพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา จํานวน 24,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 938,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 446,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้แทนประชาคม ข้าราชการ หรือพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีได้รับการแต่งตังเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ ควบคุมงานจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 342,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
-ค่าซักฟอก
-ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
-ค่าระวางบรรทุก
-ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ)
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ
-ค่าเบียประกัน
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
-ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์
-ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

วันทีพิมพ์ : 25/8/2559  16:00:57 หน้า : 11/43



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที ประจําปี 2560 
(กองคลัง)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษี
เคลือนที ประจําปี 2560 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560- พ.ศ.2562 หน้า 70)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ให้มีความเป็นปัจจุบันและเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-พ.ศ
.2562 หน้า 71)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์การชําระภาษี จํานวน 10,000 บาท
เพือรณรงค์ให้ประชาชนชําระภาษี การจัดเก็บรายได้ของ อบต.เป็นไป
ตามเป้าหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2562 หน้า 71)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆตามวาระ และโอกาสทีจําเป็น แผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับ
อากาศ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นําดืม ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ลวดเย็บ
กระดาษ ตรายาง โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ สิงของซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติด
ตัง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับคอมพิวเตอร์รวมทังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าจัดซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 10,000 บาท
จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว เพือให้เจ้าหน้าทีใช้สําหรับการปฏิบัติ
งาน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560- พ.ศ.2562 หน้า 71)
ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลินชัก จํานวน 5,000 บาท
จัดซือตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลินชัก จํานวน 1 หลัง เพือใช้ในการเก็บ
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ
.2562 หน้า 71)
ตู้เอนกประสงค์ จํานวน 5,000 บาท
จัดซือตุ้อเนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง เพือใช้ในการจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบและง่ายในการค้นหา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -พ.ศ
.2562 หน้า 71)
โต๊ะทํางาน จํานวน 24,000 บาท
จัดซือโต๊ะทํางานจํานวน 4 ตัว เพือให้เจ้าหน้าทีใช้สําหรับการปฏิบัติ
งาน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 หน้า 71)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ซ่อมแซมทีอยู่อาศัย  สิงของช่วยเหลือเบือง
ต้น ฯลฯให้กับผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย  นําป่าไหล
หลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อัคคีภัย  และ  ไฟป่า  เป็น
ต้น  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 –
 2562   หน้า 55) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  เกียวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์เกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการอืนๆ ตามหนังสือสังการอันเป็นการสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล  จังหวัด  อําเภอ  โดยมีวัตถุประสงค์เพือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน   งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  (ตามแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า 55) 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ เหตุการณ์จริงเมือเกิดภัยทุก
กรณี

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับการฝึก
อบรม ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้ฝึก  ค่าอาหาร เครืองดืม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเหตุการณ์จริงเมือเกิดภัย กรณีต่างๆ ทุกกรณี  เพือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ หากเกิดเหตุการณ์จริง หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560 – 2562   หน้า 56) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
อปพร. อบต.หลุมข้าว

จํานวน 120,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับการฝึก
อบรม  ได้แก่  ค่าตอบแทนผู้ฝึก  ค่าอาหาร  เครืองดืม  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยเพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หากเกิด
เหตุการณ์จริง หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาดูงานใน และนอกสถานที ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (ตามแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562   หน้า 56)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  ถังดับเพลิง  วัสดุ  อุปกรณ์
สําหรับใช้ในการดับเพลิง  บรรจุเติมสารเคมีในถังดับเพลิง ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562   หน้า 56) 

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ชุดดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดดับเพลิง จํานวน  2  ชุด ประกอบด้วย เสือเป็นเนือ
ผ้าใบ   มีผ้าร่มกันนําซับในมีแถบสะท้อนแสงรอบอกและรอบชาย
เสือ  พร้อมสกรีนตรา อบต.หลุมข้าว  กางเกงเป็นเนือผ้าใบมีผ้าร่มกันนํา
ซับในกางเกงมีสายสะพายและมีแถบสะท้อนแสงรอบขากางเกง หมวกดับ
เพลิง ผ้าคลุมศรีษะ รองเท้าดับเพลิง ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  55)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,704,000 บาท
งบบุคลากร รวม 817,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 817,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา   จํานวน  370,000.- บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษาหรือผู้อํานวยการ
กองการศึกษา ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทัว
ไป   จํานวน  2  อัตรา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา  จํานวน  380,000.- บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ
ที ก.พ. รับรอง หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลรับรองว่า
คุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตังให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  จํานวน 25,000.- บาท

งบดําเนินงาน รวม 841,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 241,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไปตลอดจนพนักงานจ้าง
ทีมีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ระเบียบกําหนด และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ปกครองส่วนท้องถิน ฯลฯ   ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ
-ค่าซักฟอกผ้าม่าน และอืนๆ ทีเป็นเครืองใช้สํานักงาน อบต.
-ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาดักสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้ ค่า
เบียประกัน
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเป็น
กิจการ โครงการ งานทีอยู่ในความ
-รับผิดชอบตามอํานาจหน้าทีของ อบต. เช่น ค่าจ้างเหมาครูฝึกสอนการ
ออกกําลังกาย ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมในอาคารหรือนอก
อาคารใน อบต. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ ค่าจ้างเห
มาบริการเว็บไซต์ ฯลฯ
-ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีซึง อบต. จะต้องรับผิด
ชอบตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการ
-ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์
-ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ , โทรทัศน์ , โรง
มหรสพ หรือสิงตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
-ค่าใช้จ่ายในการติดตังมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น งาน/กิจกรรมของ อบต. การ
เผยแพร่ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย การณรงค์แก้ไขปัญหา และป้องกัน
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้อง
ถิน      กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินของครูผู้ดูแลเด็ก คณะ
กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหลุมข้าว ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562  
หน้า  60)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  ทีมีคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที    ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์  เครืองปรับอากาศ   ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ นําดืมศูนย์เด็ก  ธงชาติ   ธง
สัญลักษณ์  ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง   โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ   สิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้ซึงโดยสภาพ
เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็น
ต้น  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคารทีทําการ อบต
. หรืออาคารทีอยู่ในความดูแลของ อบต. เช่น หลอดไฟ  บัลลาร์ด
  สตาร์ทเตอร์ สายไฟ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของต่าง ๆ  เช่นแปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ท่อนํา อุปกรณ์ประปา สังกะสี ตะปู ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอืน ๆ
 ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมทังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุ เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุมข้าว  และสนามกีฬาตําบลหลุมข้าว ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุมข้าว   สําหรับสนามกีฬาตําบลหลุมข้าว ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบลงทุน รวม 46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือชันเก็บกระเป๋าและทีนอน จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือชันเก็บกระเป๋าและทีนอน  จํานวน 6 หลัง ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษางานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (ตามแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  60)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Note Book) จํานวน 16,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับสํานัก
งาน   จํานวน    16,000.-  บาท จํานวน  1 เครือง  ตามรายการดังนี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
     2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ประจําปี พ.ศ. 2559  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
  หน้า  73)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,337,800 บาท
งบบุคลากร รวม 998,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 998,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา   จํานวน  500,000.- บาท (มินํามาคํานวณเป็นภาระค่าใช้
จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 448,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทัว
ไป   ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  4  อัตรา  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา    จํานวน  448,800.-บาท (มิ
นํามาคํานวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ
ที ก.พ. รับรอง หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลรับรองว่า
คุณวุฒินันเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตังให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  จํานวน  50,000.-บาท (มินํามาคํานวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542)

งบดําเนินงาน รวม 2,562,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (มินํามา
คํานวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542)

ค่าใช้สอย รวม 862,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็ก  เป็นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในตําบลได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และสติ
ปัญญา  สร้างความตระหนักและเห็นความสําคัญของเด็ก   ปรากฏในแผน
งานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   (ตามแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562    หน้า  60)     
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้
แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว
จํานวน 3 ศูนย์

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว จํานวน 245 วัน ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้
แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว 
จํานวน 3 ศูนย์ฯ

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว จํานวน 245 วัน ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  อัตราคน
ละ  2,000.-บาท ต่อปี    ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

วันทีพิมพ์ : 25/8/2559  16:00:58 หน้า : 19/43



ค่าวัสดุ รวม 1,650,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,650,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารเสริม (นม)  ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน 5
 โรงเรียน     จํานวน  1,400,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน เด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษา ปีที 1 – ปีที 6 จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5
 วัน) เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์   ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารเสริม  (นม)  ให้กับเด็ก
เล็ก                      จํานวน 250,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว  เป็นเวลา 260 วัน ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบรายจ่ายอืน รวม 52,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 52,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 52,000 บาท

1.) ค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 50,000.- บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
2.) ค่าใช้จ่ายในการนําเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน  2,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,725,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,725,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,725,000 บาท

(1)  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)    จํานวน 5
 โรงเรียน       จํานวน  2,600,000  บาท    
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นัก
เรียน เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที 1 – ปีที 6 อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน     ปรากฏในแผนงานการศึกษา       งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(2)   อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุมข้าว จํานวน  50,000.- บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุมข้าวเพือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพของผู้เรียนด้านกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาปราสาทข้าวเพชร  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562
  หน้า  63)
(3)   อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุมข้าว จํานวน  15,000.- บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุมข้าวเพือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(ตามแผนพัฒนาสาม
ปี   พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  48)
(4)   อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงพลอง จํานวน  15,000.- บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงพลองเพือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเลียงปลาดุกในบ่อซีเมนต์  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562  หน้า  49)
(5)   อุดหนุนโรงเรียนบ้านซาด   จํานวน  15,000.- บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านซาดเพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่วิถีพอเพียง ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า  48)
(6)    อุดหนุนโรงเรียนบ้านไพล จํานวน  15,000.- บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านไพลเพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพือฝึกปฏิบัติศิลปะการแสดงพืนบ้าน (เพลง
โคราช)  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  63)
(7)    อุดหนุนโรงเรียนบ้านเพิก จํานวน  15,000.- บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเพิกเพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน   ปรากฏในแผนงานการศึกษา       งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562  หน้า  49)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 336,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น ทรายอะเบท  นํายาเคมีป้องกันยุงลาย   ค่าจัดซือเครือง
มือ  อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  เช่น  เวชภัณฑ์ยา  ชุดทําแผล  ถุง
มือ  นํายาต่าง ๆ  หูฟัง   เปลหามคนไข้   เครืองวัดความดันโลหิตชนิดพก
พา  ฯลฯ    และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะ
พืนฐาน
1) ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
2) ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
หมายเหตุ : ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่า
เชือโรค หรือ การป้องกัน กําจัดแมลง ซึงเป็นพาหะนํา
โรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562
 หน้า 58)  

งบเงินอุดหนุน รวม 127,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 127,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 127,500 บาท

(1)  อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน     ตังไว้   127,500.-บาท
 เพือใช้สําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตตําบล
หลุมข้าว โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของ อสม. ในกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ  การ
จัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หมู่
บ้านละ  7,500 บาท  จํานวน  17  หมู่บ้าน ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560 – 2562  หน้า 59) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 990,000 บาท
งบบุคลากร รวม 704,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 704,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 542,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 2  อัตรา ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์  ได้แก่
(1)  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   จํานวน 300,000.-บาท
(2)  นักพัฒนาชุมชน      จํานวน 242,000.-บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป (คนงานทัวไป) จํานวน  1
  อัตรา  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ ดังนี
  (1)  พนักงานจ้างทัวไป   จํานวน 108,000.-บาท 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบดําเนินงาน รวม 259,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 149,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ทัวไป ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 64,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    -  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ 
    -  ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ทังในประเทศและต่าง
ประเทศ  
    -  ค่าซักฟอกผ้าม่าน และอืน ๆ ทีเป็นเครืองใช้สํานักงาน อบต.
    -  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างเหมาตักสิงปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าบริการ
รับใช้  ค่าเบียประกัน
    -  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการ
กําจัดปลวก  ค่าจ้างผู้แสดงแบบ  และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเป็น
กิจการ โครงการ งานทีอยู่ในความรับผิดชอบ ตามอํานาจหน้าทีของ อบต
. เช่น ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร โรงเรือน ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้ สวนหย่อมในอาคารหรือนอกอาคารใน อบต.  ค่าจ้างเหมา รักษา
ความปลอดภัยสถานทีราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ ฯลฯ
    -  ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีซึง อบต.จะต้องรับ
ผิดชอบตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการ
    -  ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์
    -  ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ ,โทรทัศน์, โรง
มหรสพ หรือ สิงตีพิมพ์ต่าง ๆ  เป็นต้น
    - ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น งาน/กิจกรรมของ อบต
. การเผยแพร่ให้ความรู้
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล    พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  และสมาชิกสภา อบต. ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่นครุภัณฑ์ สาธารณะสมบัติในความรับผิดชอบของ อบต
. ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  นําดืม  ธงชาติ  ธง
สัญลักษณ์  ลวดเย็บกระดาษ  ตรายาง  โต๊ะ  เก้าอี  ฯลฯ  สิงของซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตัง  เป็นต้น  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรมและ
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  รวมทังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ  ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน รวม 26,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จํานวน  2  หลัง  เพือเก็บเอกสาร
ของทางราชการ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  
หน้า  68)
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน  1 ชุด  เพือให้นัก
พัฒนาชุมชนมีโต๊ะ เก้าอี  สําหรับนังทํางาน ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  68)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองปรินอิงค์เจ็ท จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1
 เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน
     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วัน
ที  11  มีนาคม  2559) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562  หน้า  68)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA (จํานวน 1
 เครือง) คุณลักษณะพืนฐาน 
    - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
 นาที                                      
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วัน
ที  11  มีนาคม  2559) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562  หน้า  68)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลหลุมข้าว จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลหลุม
ข้าว  ให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพเพิมมาขึน  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  53) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีจําเป็นและเกียวข้องทังนีตามระเบียบและหนังสือสังการ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กอง
สวัสดิการสังคม) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  52)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรืองการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ ให้ผู้ดูแลและผู้ช่วย
เหลือคนพิการทุกวัย และทุกประเภท  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการ
สังคม) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  53)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,045,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,782,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,782,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 928,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  3  อัตรา  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  ดังนี
(1)  ผู้อํานวยการกองช่าง       จํานวน 396,000.-บาท
(2)  นายช่างโยธา  จํานวน 2 อัตรา    จํานวน 532,000.-บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหลุมข้าว ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  ดังนี
        -  ผู้อํานวยการกองช่าง    เดือนละ 3,500.-บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 712,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  5  อัตรา  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  ดังนี
(1)  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ   จํานวน 160,000.-บาท
(2)  ผู้ช่วยช่างสํารวจ           จํานวน 160,000.-บาท
(3)  ผู้ช่วยช่างโยธา           จํานวน 152,000.-บาท
(3)  คนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา จํานวน 240,000.-บาท 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน  
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งบดําเนินงาน รวม 1,029,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 314,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุม
ข้าว   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 125,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ 
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ
- ค่าซักฟอกผ้าม่าน และอืนๆ ทีเป็นเครืองใช้สํานักงาน อบต.
- ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาดักสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าบริการรับใช้ ค่า
เบียประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเป็น
กิจการ โครงการ งานทีอยู่ในความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าทีของ อบต
. เช่น ค่าจ้างเหมาครูฝึกสอนการออกกําลังกาย ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้ สวนหย่อมในอาคารหรือนอกอาคารใน อบต. ค่าจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัยสถานทีราชการ ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีซึง อบต. จะต้องรับผิด
ชอบตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการ
- ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์
- ค่าโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.ทางวิทยุ ,โทรทัศน์, โรง
มหรสพ หรือสิงตีพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
- ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น งาน/กิจกรรมของ อบต
. การเผยแพร่ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย การณรงค์แก้ไขปัญหา และ
ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ฯลฯ  
- ค่าธรรมเนียมในการทดสอบคุณภาพนํา อุปโภค บริโภค คุณภาพแหล่ง
นําดิบต่างๆ
  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  ทีมีคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการจัดทําแผนที จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตรวจสอบ และการจัดทําแผนทีแนวเขตการ
ปกครองตําบลให้ถูกต้องเพือจัดทําประกาศกระทรวงมหาดไทยลงบน
แผนทีภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุด L 7018 ของกรมแผนที
ทหาร  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  เช่น ครุภัณฑ์   รถยนต์นังธรรมดาเครืองยนต์ดีเซลยีห้อ เชฟโล
เล็ต  เลขทะเบียน  ขง 6045 นครรราชสีมา สาธารณะสมบัติในความรับ
ผิดชอบของ อบต.  ทีและสิงก่อสร้างในความรับผิดชอบของ อบต.  ฯลฯ
    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  นําดืม  ธงชาติ   ธงสัญลักษณ์  ลวด
เย็บกระดาษ  ตรายาง  โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ สิงของซึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปรกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลืองหมดไป  หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าภาษี ค่าติดตัง เป็นต้น   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคารทีทําการ อบต
. หรืออาคารทีอยู่ในความดูแลของ อบต. เช่น หลอดไฟ  บัลลาร์ด
  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือไม้ต่างๆ  นํามันทาไม้  ทินเนอร์ นํามันสน สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อนํา อุปกรณ์
ประปา สังกะสี  ตะปู ตลับเมตร เทปวัดระยะ ไม้ส่องระดับ ฯลฯ    ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ยีห้อ เชฟโลเล็ต เลขทะเบียน ขง
 6045 เช่น ยาง แบตเตอรี ฯลฯ ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง และหล่อลืน  เช่น นํามันเบนซิน  นํามัน
ดีเซล  นํามันเครือง  ฯลฯ  เพือใช้สําหรับรถบรรทุกอเนกประสงค์  รถยนต์
ส่วนกลาง และรถจักรยานยนต์   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์  เช่น  แผ่นป้ายโฆษณา  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  สี  พู่กัน  ฟิล์ม  ฯลฯ     ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึก
ปรินเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมเลเซอร์ สายเคเบิล  และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์   รวมทังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน รวม 234,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 234,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนังพักคอย จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เก้าอีนังพักคอย จํานวน 2 ชุด ชุดละ 3 ทีนัง มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 180W*68D*80H cm แบบ 3 ทีนัง ไม่มีท้าวแขน เฟรมที
นังผลิตจากเหล็ก รูระบายอากาศสีเทา ขอบโครเมียม    ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน ( ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 72 )
เครืองปรับอากาศ จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ( มี
ระบบฟอกอากาศ ) ขนาด 24,000 BTU จํานวน 2 เครือง  โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี 
1)  ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง          
2)  เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น  ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5         
3)  ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4)  เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาค   ฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้      
5)  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์          
6)  การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
รัฐมนตรี   เมือวันที 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที นร 0202/ว 4  ลงวันที 11 มกราคม 2533 และตามมติ
คณะกรรมการ  นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที  3/2539  (ครังที 57
)  เมือวันที 14  มิถนุายน 2539  เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง  (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
-  ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อย
กว่า      - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวน
วัตต์  (บีทียตู่อวัตต์)  ผลทีได้คือค่า EER  ถ้าค่าของ  EER  สูงถือว่า
เครืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดี
กว่า          
7)  การติดตังเครืองปรับอากาศ                
     (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี    สวิตช์ 1 ตัว , ท่อทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร , สายไฟยาวไม่เกนิ 15 เมตร         
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 72 )
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ชันเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ชันเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 ชุด    ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน ( ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 69 )

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ซูม
ช่วง normal  จํานวน  2  เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ไม่น้อยกว่า
ดังรายการต่อไปนี
Effective Pixel  24.2 megapixels
ความละเอียดเซ็นเซอร์ 24.78 megapixel
ความละเอียดสูงสุด 6000 x 4000
ความละเอียดตําสุด 2992 x 2000
สัดส่วนภาพ 3:2
เซลรับภาพ 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C
ความเร็วชัตเตอร์ 30 - 1/4000 sec.
ค่าความไวแสง 100-128000; 25600 expand
ระบบโฟกัส Single-point AF, dynamic-area AF, auto-
area AF, 3D-tracking (11 points)
White Balance 
ค่าความสมดุลแสงขาว 
Auto, incandescent, fluorescent (7
 types), direct sunlight, flash, cloudy, shade, preset manual, 
all except preset manual with fine-tuning
การชดเชยแสง ?5 EV (at 1/3 EV steps)
ระบบวัดแสง Multi, Center-weighted, Spot AF-area
บันทึกภาพเคลือนไหว 
1920 x 1080, 60p/50p/30p/25p/24p,1280 x 720, 60p/50p, 
640 x 424, 30p/25p,
แฟลชภายใน Pop-up
ไฟล์ภาพ RAW, JPEG
จอภาพ 3 inch
ความละเอียดจอภาพ 912,000 pixel
ช่องมองภาพ 
Optical (Pentamirror, coverage 95% , magnification0.85x )
ช่องต่อทีวี HDMI
การเชือมต่อ USB
หน่วยความจํา SD/SDHC/SDXC
แบตเตอรี Lithium-Ion
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 72 )
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ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์    ชนิดอ่านมุมได้
ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)  จํานวน 1 ชุด โดยกล้องวัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์   มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
(1)  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตังตรง     
(2)  กําลังขยาย 30 เท่า         
(3)  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร   
(4)  ขนาดความกว้างของภาพทีเห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อย
กว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา                        
(5)  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร               
(6)  ค่าตัวคูณคงที  100               
(7)  ค่าตัวบวกคงที  0             
(8)  ระบบอัตโนมัติโดยใช้  Compensator มีช่วงการท้างาน + / -3
 ลิปดา               
(9)  เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัด
เป็น องศา ลิปดา พิลิปดา  เป็นตัวเลขอ่านได้บน
จอ LCD (Liquid Crystal Display) ทัง 2 หน้า ของตัวกล้อง
(10)  แสดงค่ามุมทีวัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน  5 พิลิปดา             
(11)  ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม  (Accuracy) ไม่เกิน 5
 พิลิปดา             
(12)  ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดี
กว่า             
(13)  ความไวของระดับฟองยาว  40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดี
กว่า             
(14)  สามารถแสดงผลทังเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิง            
(15)  มีแบตเตอรีติดตังภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี
ได้             
(16)  ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001              
(17)  อุปกรณ์ประกอบ                   
      -  ขากล้องเลือนขึน ลงได้ พร้อมลูกดิงและสาย 1 ชุด          
      -  มีกล่องบรรจกุล้องพร้อมสายสะพายหลัง                     
      -  มีฝาครอบเลนส์                          
      -  ทีชาร์ทแบตเตอรี
      -  มีชุดเครืองมือปรับแก้ประจํากล้อง            
หมายเหตุ :  การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึงมีค่ายิงน้อยยิง
ดี   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน     ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 72 )

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,716,900 บาท
งบลงทุน รวม 2,475,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,475,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬา  หมู่ที 16 บ้านดงพลองพัฒนา จํานวน 193,700 บาท
โดยทําการเทลาน คสล.ขนาดกว้างเฉลีย  15  เมตร  ยาว  40  เมตร  หนา
เฉลีย  0.10  เมตร  หรือพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  600  ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.30-0.50  เมตร  ติดตังป้ายโครงการ
จํานวน  1  ชุด  รายละเอียดตามแบบที  อบต.กําหนด ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562  หน้า  34)
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โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหลุมข้าวพัฒนา หมู่ที 15 จํานวน 204,600 บาท
โดยทําการก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาดกว้าง
เฉลีย  5.00  เมตร  ยาว  10  เมตร  โครงหลังคาเหล็ก C  มุง
ด้วย  Mental Sheet  พืนเทคอนกรีตขัดหยาบ  ติดตังป้ายโครงการ
จํานวน  1  ชุด  รายละเอียดตามแบบที  อบต.กําหนด ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562  หน้า  33) 

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหลุมข้าว จํานวน 71,100 บาท
โดยทําการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหลุม
ข้าว  ขนาดกว้างเฉลีย  4.00 เมตร ยาว  35  เมตร  หนา
เฉลีย  0.15 เมตร หรือพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  140 ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30-0.50 เมตร จากนันทําการวางท่อระบาย
นํา คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 5 ท่อน รายละเอียด
ตามแบบที อบต.กําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
และถนน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ. 2560 – 2561  หน้า  19)
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซาด จํานวน 10,700 บาท
โดยทําการก่อสร้างถนน คสล. เททับของเดิมทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซาด ขนาดกว้างเฉลีย  2.80 เมตร    ยาว  11.00  เมตร  หนา
เฉลีย  0.10  เมตร หรือพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30.80 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (ตาม
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2561  หน้า  19)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาคีม  หมู่ที 2 (จากจุดเดิมถึง
บ้านงิวตะแบก)

จํานวน 192,800 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง
เฉลีย  5.00 เมตร  ยาว 80  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  หรือพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  400 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ  0.30-0.50  เมตร  ติดตังป้ายโครงการจํานวน  1  ชุด  รายละเอียด
ตามแบบที  อบต.กําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
และถนน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  16)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตะโก  หมู่ที  17  (ซอย
บ้านนางแดง  เชือกลาง)

จํานวน 59,900 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
เฉลีย  3.00 เมตร  ยาว 40  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร   หรือพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ  0.30  เมตร   รายละเอียดตามแบบที  อบต.กําหนด ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562  หน้า  19)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตะโก  หมู่ที  17  (ซอย
บ้านนางปิว  ยศกลาง)

จํานวน 130,900 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
เฉลีย  3.00 เมตร  ยาว 55  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร   หรือพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 165  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ  0.30  เมตร   จากนันทําการวางท่อระบายนํา คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.30  เมตร  จํานวน  32  ท่อน  พร้อมบ่อพักจํานวน  4  ชุด  และ
วางท่อระบายนํา คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40  เมตร  จํานวน  7  ท่อน  พร้อมบ่อพักจํานวน  1  ชุด  ติดตัง
ป้ายโครงการจํานวน  1  ชุด  รายละเอียดตามแบบที  อบต
.กําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  19)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้อย  หมู่ที 5 (จากบ้าน
ยายเงินถึงบ้านนายประยูร)

จํานวน 192,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง
เฉลีย  4.00 เมตร  ยาว  99  เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  หรือพืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 396   ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ  0.30-0.50  เมตร  ติดตังป้ายโครงการจํานวน  1  ชุด  รายละเอียด
ตามแบบที  อบต.กําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
และถนน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  17)
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านซาด หมู่ที 11  (จากโนนขีเหล็กถึงเส้น
บ้านท่ากระทุ่ม)

จํานวน 220,900 บาท

โดยทําการลงหินคลุกขนาดกว้าง
เฉลีย  4.00  เมตร  ยาว  545  เมตร  หนาเฉลีย  0.10  เมตร  หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  218  ลูกบาศก์เมตร  เกรดเกลียปรับแต่ง
พร้อมบดทับแน่นให้เรียบ  ติดตังป้ายโครงการจํานวน  1  ชุด  ราย
ละเอียดตามแบบที  อบต.กําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  
หน้า  26) 
โครงการก่อสร้างทางระบายนําจากศาลากลางบ้านถึงโรงเรียน หมู่ที 16  
บ้านดงพลองพัฒนา

จํานวน 230,200 บาท

โดยทําการก่อสร้างทางระบายนํา คสล.ขนาด  0.60x0.60  
เมตร  หนา  0.10  เมตร  รวมระยะทางยาว  200  เมตร  พร้อมวางท่อ
ระบายนํา คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30  เมตร จํานวน  4  จุดๆ
ละ  5  ท่อน  รวม  20  ท่อน  ยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบ ติดตังป้าย
โครงการจํานวน  1  ชุด  รายละเอียดตามแบบที  อบต.กําหนด ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562 หน้า 34)  
โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลหลุม
ข้าว

จํานวน 361,400 บาท

โดยทําการก่อสร้างอาคาร คสล.  ขนาดกว้าง
เฉลีย  8.00  เมตร    ยาว 12.00  เมตร โครงหลังคาเหล็ก มุง
ด้วย Mental Sheet สี บุฉนวนกันความร้อน พร้อมทาสี ติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ชุด  รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  35)
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โครงการขุดลอกเหมืองส่งนํา(พร้อมวางท่อใหม่)หมู่ที 3  (จากบ่อแดงถึง
หนองตะโก)

จํานวน 203,900 บาท

โดยทําการขุดลอกเหมืองส่งนํา  สภาพเดิม  ขนาดปากกว้าง
เฉลีย  5.30  เมตร  ก้นกว้างเฉลีย  2.50  เมตร  ลึก
เฉลีย  1.50  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  ต้องการขุดลอก  ขนาดปากกว้าง
เฉลีย  2.50  เมตร  ก้นกว้างเฉลีย  1.00  เมตร  ลึกเฉลีย
เพิม  0.80  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า  2,800  ลูกบาศก์เมตร  เกลียปรับแต่งคันดินทิงให้เรียบ  จากนันทํา
การวางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง  0.80  เมตร  จํานวน  2  จุด  รวม  19  ท่อน  พร้อมเทดาด
คอนกรีตหน้า-หลังท่อจํานวน  3  จุด  ติดตังป้ายโครงการ
จํานวน  1  ชุด  รายละเอียดตามแบบที อบต.กําหนด ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562  หน้า  40)
โครงการติดตังเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน หมู่ที6 จํานวน 190,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างหอกระจายข่าวจํานวน 1 ชุด ทําการเดินสายดอร์
บวาย พร้อมติดตังลําโพงฮอร์น จํานวน 6 ตัว พาวเวอร์
ขนาด 1000 วัตต์ 1 ชุด  500 วัตต์ 1 ชุด เครืองเล่นซี
ดี. จํานวน 2 ชุด ไมโครโฟนพร้อมขาตัง จํานวน 2 ชุด ติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบที  อบต.กําหนด ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562  หน้า  66)
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านหลุมข้าว  หมู่ที  1  (จากถนน
ดําถึงถนนไปบ้านห้วยน้อย)

จํานวน 213,800 บาท

โดยทําการปรับปรุงถนนดินเพิมผิวจราจรขนาดกว้าง
เฉลีย  1.00  เมตร  ยาว 670 เมตร  สูงเฉลีย  1.00  เมตร  หรือปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า  670  ลูกบาศก์เมตร  เกรดเกลียปรับแต่งให้เรียบ  จาก
นันทําการลงหินคลุกขนาดกว้าง
เฉลีย  3.00  เมตร  ยาว  670  เมตร  หนาเฉลีย  0.10  เมตร  หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  201  ลูกบาศก์เมตร  เกรดเกลียปรับแต่งให้
เรียบ  ติดตังป้ายโครงการจํานวน  1  ชุด  รายละเอียดตามแบบที  อบต
.กําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  26)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,241,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,241,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,241,000 บาท

(1)  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     ตังไว้   831,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อําเภอโนนสูง)  เพือเป็น
ค่าขยายเขตไฟฟ้า  ค่าติดตังหม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึงเป็น
กรรมสิทธิของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม
เติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์  ค่ารือถอนเสาไฟฟ้า  ฯลฯ  
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตัง โคมไฟส่องสว่างพร้อมสาย
ดับ     หมู่ที 4 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  31) 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า(สามเฟส) พร้อมติดตังโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที 9
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  31) 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากศาลตาปู่ถึงวัด หมู่ที 10 (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  32) 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า -จากหน้าบ้านผู้ใหญ่ถึงศาลตาปู่,จากโรง
มะพร้าวถึงโรงสีน้อย หมู่ที 12 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562  หน้า  32) 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตังโคมไฟส่องสว่าง  จากในหมู่บ้านถึง
ถนนดํา หมู่ที 13 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  32
) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
(2)  อุดหนุนการประปาภูมิภาค     ตังไว้    410,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค (อําเภอโนนสูง)  เพือเป็น
ค่าขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที 8 บ้านไพล(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562  หน้า 44 ) และขยายเขตประปาภูมิภาคหมู่ที 14 บ้าน
ไพลพัฒนา(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า 44) ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน        
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 235,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคมเพือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลหลุมข้าว  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562  หน้า  67)
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอา
ชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ต่อต้าน และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในรูปแบบต่างๆ การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย การสนับสนุน การบําบัดรักษา และ
ฟืนฟูสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562  หน้า  52) 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเยาวชน  ผู้
ว่างงาน  และประชาชนทัวไป  ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องกับการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ  พัฒนาฝีมือแรงงาน  ค่าเล่าเรียนค่าลงทะเบียน  วัสดุ
อุปกรณ์  ให้แก่  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเยาวชน  ผู้ว่างงาน  และประชาชนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  47)  
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมบทบาทพัฒนาสตรีและครอบครัวในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน  ฝึกอบรมหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในเขตตําบลหลุมข้าว  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็นและทีเกียวข้องทังนีตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562  หน้า  52)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตําบล  กีฬาเยาวชนภายใน
ตําบลหลุมข้าว  และสนับสนุนการส่งนักกีฬาแข่งขันในระดับต่างๆ ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกีฬาและ
นันทนาการ   (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  63)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา อุปกรณ์ออกกําลังกาย เครือง
นันทนาการ ให้แก่หมู่บ้าน เพือใช้ในการออกกําลังกายและฝึกซ้อมในการ
แข่งขันกีฬาตําบล ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

งบลงทุน รวม 220,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 220,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการจัดซือเครืองออกกําลังกายหมู่บ้าน หมู่ที 7 จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง บริเวณลาน
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน เพือเป็นสถานีออกกําลังกายประจําหมู่
บ้าน หมู่ที 7 บ้านดงพลอง ประกอบด้วย
1.เครืองก้าวเหวียงขา  จํานวน 2 เครือง
2.เครืองบริหารไหล่-หน้าอกคู่แบบดันและแบบดึง  จํานวน 2 เครือง
3.เครืองโยกแขน-ขา-สะโพก  จํานวน 2 เครือง
4.เครืองบริหารไหล่และขา จํานวน 2 เครือง
5.เครืองเดินคู่   จํานวน 2 เครือง
6.เครืองวงล้อบริหารหัวไหล่  จํานวน 1 เครือง
 พร้อมติดตัง จนสามารถใช้งานได้ทันที ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 –  พ.ศ. 2562 หน้า  61) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง   ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิน (ตามแผนพัฒนาสามปี      พ.ศ. 2560 – 2562  
หน้า  62)
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันเข้า
พรรษา ส่งเสริมพุทธศาสนา และให้ประชาชนหันมาทําบุญเข้าวัดให้มาก
ขึน และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่      ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน   (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562  หน้า  62)
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน   (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560 – 2562  หน้า  63)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,500,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างหอประชุมประจํา อบต.หลุมข้าว หมู่ที 4 จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอประชุมประจํา อบต.หลุมข้าว หมู่ที 4 มีขนาด
กว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต. กําหนด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (สํานัก
ปลัด)  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 –  พ.ศ. 2561 หน้า  61) 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,617,920 บาท
งบบุคลากร รวม 754,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 754,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 486,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่
 (1)  นักบริหารงานการเกษตร  จํานวน  305,640.- บาท
 (2)  นักวิชาการเกษตร    จํานวน  180,720.- บาท
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานการเกษตร ปรากฏในแผน
งานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี
    (1)  นักวิชาการเกษตร      จํานวน  240,480.- บาท
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน รวม 795,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,680 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 44,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
 - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ
 - ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ  
 - ค่าซักฟอกผ้าม่าน และอืน ๆ ทีเป็นเครืองใช้สํานักงาน อบต.
 - ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างเหมาตักสิงปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าบริการ
รับใช้  ค่าเบียประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก  ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเป็น
กิจการ โครงการ งานทีอยู่ในความรับผิดชอบ ตามอํานาจหน้าที  ของ อบ
ต. เช่น ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร โรงเรือน  
 - ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมในอาคารหรือนอกอาคารใน อบ
ต.  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ
เว็บไซต์ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีซึง อบต. จะต้องรับผิด
ชอบตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการ
 - ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต. ทางวิทยุ, โทรทัศน์, โรง
มหรสพหรือสิงตีพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
- ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น งาน/กิจกรรมของ อบต
. การเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการเกษตรในทุกๆ ด้าน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การปลูกต้นไม้
และหญ้าแฝก และการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
โครงการงานวันข้าวอําเภอโนนสูง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันข้าวอําเภอโนนสูง เป็นการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  สร้างความรัก ความสามัคคี และ
เพือสนับสนุนเกษตรกรและประชาชนภายในตําบลมีส่วนร่วมในงานทีเป็น
เอกลักษณ์ ของอําเภอทีแสดงออกทางด้านการเกษตร เป็นการสนับสนุน
การทําการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของตําบล โดยจ่ายเป็นค่า
จัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมา ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 62 )

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดซือ   หญ้าแฝก  วัสดุอุปกรณ์  รายจ่ายเกียวกับการสนับสนุนกิจกรรม
ของโครงการฯ เช่น อาหาร เครืองดืม ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนๆ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ( ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 72  )
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครเกษตร (อกม.) จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสา
สมัครเกษตร (อกม.) เป็นการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้ของ
อาสาสมัครเกษตร (อกม.) โดยจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ( ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 53 )
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการ
เกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัวไป โดยจ่ายเป็นค่าจัดฝึก
อบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร  ค่าอาหาร เครือง
ดืม  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 50 )
โครงการไร่นาสวนผสมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที 15 บ้านหลุม
ข้าวพัฒนา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการไร่นาสวนผสมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที 15 บ้านหลุมข้าวพัฒนา เป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกร
เพือลดความเสียงในการผลิต ส่งเสริมการทําการเกษตรแบบยังยืน โดย
จ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ดําเนินกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่ายาน
พาหนะ ค่าจ้างเหมา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ปรากฏในแผน
งานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 48  )
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โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต
.)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลให้มี   ประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 71 )

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดบํารุงดินในไร่นา หมู่ที 11 บ้านซาด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดบํารุงดินในไร่
นา หมู่ที 11 บ้านซาด เป็นการฟืนฟูปรับปรุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ลดต้น
ทุนการผลิต และสร้างจิตสํานึกในการปรับปรุงบํารุงดินของเกษตรกร โดย
จ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัด
กิจกรรม ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าวัตถุดิบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร
และเครืองดืม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 หน้า 50  )

โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักชีวภาพในไร่นา หมู่ที 9 บ้านท่ากระทุ่ม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักชีวภาพในไร่
นา หมู่ที 9 บ้านท่ากระทุ่ม เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการทํา
ปุ๋ยหมักชีวภาพ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต โดยจ่ายเป็นค่าจัดฝึก
อบรมและทัศนศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่าวัตถุ
ดิบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 50)
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบตอซังในไร่นา หมู่ที 3 บ้าน
สระจันทร์

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบ
ตอซัง เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการปรับปรุงดิน สามารถ
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชบํารุงดิน และรู้ถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซัง โดย
จ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัด
กิจกรรม ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 51)
โครงการส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  หรือชุมชน และประชาชนทัวไป โดยจ่าย
เป็นค่าจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่า
อาหาร เครืองดืม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 47 ) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  และซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น  คอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด  ตู้  โต๊ะ  เครืองปรับ
อากาศ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เข็ม
หมุด เทปพีวีซีใส (สกอตซ์เทป) กระดาษไข น้ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธง
สัญลักษณ์ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้าดืม  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นําดืม โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ  สิงของซึง
โดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าติดตัง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สําหรับใช้ภายในอาคารทีทําการ อบต
. หรืออาคารทีอยู่ในความดูแลของ อบต. เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ
  และเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ในงานส่งเสริมการ
เกษตร เช่น เครืองขยายเสียง ลําโพง ไมโครโพน ฯลฯ สิงของซึงโดย
สภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าติดตัง เป็นต้น  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือไม้ต่าง ๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์  สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน 
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก จอบ คราด มีด กระถาง รองเท้าบู๊ท วัคซีน ยา ต้นไม้ ปุ๋ย อาหาร
สัตว์และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ
อืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  รวมทังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ
  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
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งบลงทุน รวม 67,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสําหรับผู้บริหาร จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสําหรับผู้บริหาร  จํานวน 1 ตัว เพือให้มีเก้าอีสําหรับนังทํา
งานทีเหมาะสมและคล่องตัวในการใช้งาน ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 72  )

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจ้างเหมาติดตังม่านม้วนพร้อมอุปกรณ์ อาคารศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

จํานวน 62,400 บาท

เพือจ้างเหมาติดตังม่านม้วนพร้อมอุปกรณ์ และอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียว
ข้อง ภายในอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ( ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 72  )

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะและนําเสียในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดการขยะและนําเสียใน
ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครืองดืม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ ( ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 65  )

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ในพืนทีป่าหัวไร่ปลายนา และพืนที
สาธารณะในชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพืนทีป่า หัวไร่ปลาย
นา และพืนทีสาธารณะประโยชน์  โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือต้นไม้  วัสดุ
อุปกรณ์  รายจ่ายเกียวกับการสนับสนุนกิจกรรมของ
โครงการฯ เช่น อาหาร เครืองดืม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช่จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ ( ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 64  )
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้อง ได้แก่  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าที
พัก  ค่าอาหาร  เครืองดืม ฯลฯ เพือรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ตลอดจนค่าใช้จ่าย อืนๆ ทีเกียว
ข้อง  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ ( ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 64  )
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,956,000 บาท
งบกลาง รวม 16,956,000 บาท
งบกลาง รวม 16,956,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ ตําบลหลุมข้าว จํานวน 1,642 คน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ ตําบลหลุมข้าว ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์  จํานวน  9  ราย  ราย
ละ  500  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  (ตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562 
หน้า 52)

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วนสําหรับบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 172,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน ตัง
ไว้ 17,200.- บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินองค์การบริหารส่วนตําบลหลุมข้าว(อบต.ขนาดกลาง) ใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินใน
อัตราร้อยละ 1 จากงบประมาณการรายรับ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560 ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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