
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว

อําเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,999,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,200,990 บาท
งบกลาง รวม 13,200,990 บาท

งบกลาง รวม 13,200,990 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,500 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,815,590 บาท

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,000,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 20,000 บาท

เงินสํารองจาย จํานวน 805,400 บาท

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 392,500 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,094,620 บาท

งบบุคลากร รวม 8,687,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 598,320 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,750,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,252,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,300,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,700,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 4,163,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 800,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 300,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,632,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 670,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแกบุคลากร อบต.หนองหญาขาว

จํานวน 95,000 บาท

โครงการฝึกอบรมสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติ
งาน

จํานวน 5,000 บาท

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกประชาชนตําบลหนองหญาขาว จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,050,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 700,000 บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 361,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 224,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 224,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องโทรสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ
ธรรมดา  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  สามารถสง
เอกสารตอเนื่องไดไมนอยกวา  10  แผน  มีความเร็วในการสง
เอกสาร  1  แผน  ไมเกิน  15  วินาที

ตูเหล็ก แบบ  2  บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อตูเหล็ก
แบบ  2  บาน  จํานวน  2  ตู  ๆ ละ  5,900  บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  มีมือจับชนิดบิด  มีแผนชั้นปรับ
ระดับ  3  ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  (มอก.)  (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) 

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อตูตูเหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก  จํานวน  3  ตู ๆ ละ  4,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้  ขนาดความกวางไมนอยกวา  85  ซม. ความลึกไมนอย
กวา  38  ซม.  ความสูงไมนอยกวา  80  ซม. มีกุญแจล็อก  แผน
ชั้นวางของสามารถปรับระดับสูงต่ําได  
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โตะทํางาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน  2  ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  เป็นโตะทํางาน
เหล็ก  ชนิด  7  ลิ้นชัก  หนา  PVC  มุมมนขอบ PVC  กัน
กระแทก  มีที่พักเทา  ขนาดความกวาง x ลึก x สูง  ไมนอย
กวา  180x85x75 ซม. พรอมกระจก

โตะหมูบูชา จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะหมูบูชา  จํานวน  1  ชุด  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  ทําดวยไมสัก  มีโตะหมูบูชา  9  ตัว  ความกวาง
ตัวละไมนอยกวา  9  นิ้ว           มีฐานรองโตะหมู  (คุณสมบัติ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) 

แทนยืนบรรยาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแทนยืนบรรยาย (โพเดี
ยม)  จํานวน  2  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นโพเดียมทําดวย
ไม  ขนาดกวางไมนอยกวา  50  ซม.  ลึกไมนอย
กวา  40  ซม.   สูงไมนอยกวา  80  ซม.

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน  แอล อี ดี จํานวน 10,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรทัศน  แอล อี ดี  จํานวน  2   เครื่อง ๆ
 ละ  5,400  บาท  คุณสมบัติ  ขนาดจอภาพไมนอย
กวา  32  นิ้ว  ระดับความละเอียดของจอภาพไมนอย
กวา  1366 x 768  พิกเซล  แสดงภาพดวยหลอด
ภาพ  แบบ  LED  Backlight  ชองตอ  HDMI  ไมนอย
กวา  2  ชอง  เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง  ชอง
ตอ  USB  ไมนอยกวา 1  ชอง  รองรับไฟล  ภาพ  เพลง  และ
ภาพยนตร  มีตัวรับสัญญาณดิจิตอลในตัว  (คุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องกระตุนหัวใจอัตโนมัติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกระตุนหัวใจ
อัตโนมัติ  จํานวน  1   เครื่อง  คุณสมบัติ  เป็นเครื่องกระตุน
หัวใจอัตโนมัติ  น้ําหนักไมเกิน  3  กิโลกรัม  มีจอภาพ
ชนิด  LCD  สําหรับแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผูป่วย  ตัวเครื่อง
สามารถตรวจสอบระบบการทํางานของตัวเครื่องไดดวยตัวเองใน
ขณะเริ่มเปิดเครื่อง  สามารถบอกความพรอมการใชงานได  มี
สัญลักษณใหเห็นชัดเจน

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว

จํานวน 20,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,967,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,262,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,262,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,700,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 520,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท
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ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

งบลงทุน รวม 65,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน  1  ตัว  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  เป็นเกาอี้สํานักงานบุหนัง  แขนเกาอี้เหล็กดัดชุบ
โครเมียม  แกนปรับระดับสูง – ต่ําได  ขาอลูมิเนียมขัดเงา  ขนาด
ไมนอยกวา  60x70x110-120  ซม. (กวาง x ลึก x สูง)  

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อตูเหล็ก
แบบ  2  บาน  จํานวน  2  ตู  ตูละ  5,900  บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  มีมือจับชนิดบิด  มีแผนชั้นปรับ
ระดับ  3  ชิ้น  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  (มอก.)  (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
                              - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม
นอยกวา  4 แกนหลัก  (4 core)  จํานวน  1  หนวย    มีหนวย
ความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB   มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA  หรือดี
กวา   ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมนอย
กวา 250  GB  จํานวน  1  หนวย  มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว  มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง  มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดี
กวา  ไมนอยกวา 3  ชอง  มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth (คุณสมบัติตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
                              - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม
นอยกวา  2 แกนหลัก  (2 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐาน ไมนอยกวา 1.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน  1
  หนวย หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม
นอยกวา 4 MB  มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4  หรือ
ดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา 4 GB   มีหนวยจัดเก็บ
ขอมูล  ชนิด SATA  หรือดีกวา   ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมนอย
กวา 250  GB  จํานวน  1  หนวย  มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว  มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง  มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดี
กวา  ไมนอยกวา 3  ชอง  มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth (คุณสมบัติตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

วันที่พิมพ : 5/4/2565  13:29:05 หนา : 8/28



เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา  ชนิด  Network   จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  มี
ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  มีความ
เร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที (ppm)  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  มีหนวย
ความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  มีชองเชื่อม
ตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง  มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขาย
ไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  มีถาดใสกระดาษไดรวม
กันไมนอยกวา 250 แผน  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 
และ Custom  (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซักซอมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หญาขาว

จํานวน 5,000 บาท

โครงการฝึกซอมความปลอดภัยในการรับสงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 5,000 บาท

โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุและการจมน้ําในเด็กวัยเรียน จํานวน 10,000 บาท

โครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนนภายในเขต อบต.หนองหญา
ขาว

จํานวน 5,000 บาท

โครงการอบรมใหความรูการป้องกันอัคคีภัยใหแกสถานประกอบการ
และรานอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 40,000 บาท

สํารวจเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแกไขปญหาไฟป่า จํานวน 5,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,485,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,308,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,308,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 700,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 526,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

ฝึกอบรมความรูเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหนองหญาขาว

จํานวน 50,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

งบลงทุน รวม 651,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 351,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน  6  ตัว   ราคาตัว
ละ  6,500  บาท   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นเกาอี้สํานักงานบุ
หนัง  แขนเกาอี้เหล็กดัดชุบโครเมียม  แกนปรับระดับสูง – ต่ํา
ได  ขาอลูมิเนียมขัดเงา  ขนาดไมนอยกวา  60x70x110-120  
ซม. (กวาง x ลึก x สูง)  

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 126,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  แบบ
แขวน  ขนาดไมต่ํากวา  13,000  บีทียู  จํานวน  6  เครื่อง  ราคา
เครื่องละ  21,000   บาท  คุณสมบัติ  ขนาดไมต่ํา
กวา  13,000  บีทียู  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง  ตอง
ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร 5  ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอน
จากโรงงานเดียวกัน  มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร  ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว  ทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม
เกิน 15 เมตร  (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อตูตูเหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก  จํานวน  2  ตู   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ขนาดความกวาง
ไมนอยกวา  85  ซม. ความลึกไมนอยกวา  38  ซม.  ความสูงไม
นอยกวา  80  ซม. มีกุญแจล็อก  แผนชั้นวางของสามารถปรับ
ระดับสูงต่ําได  
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โตะทํางาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํา
งาน  จํานวน  2  ตัวๆ ละ  15,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้  เป็นโตะทํางานเหล็ก  ชนิด  7  ลิ้นชัก  หนา  PVC  มุมมน
ขอบ PVC  กันกระแทก  มีที่พักเทา  ขนาดความกวาง x ลึก x 
สูง  ไมนอยกวา  180x85x75 ซม. พรอมกระจก

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กลองวงจรปิด จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร    จํานวน  6  ตัว ๆ
 ละ  16,000  บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน   มีความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel   มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)   ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter 
หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการบันทึก
ภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ   มีความไวแสงนอย
สุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม
มากกวา 0.03 LUX   สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White)   มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอย
กวา 1/3 นิ้ว  มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาว
โฟกัสสูงสุดไมนอยกวา  4.5  มิลลิเมตร   สามารถตรวจจับความ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได   สามารถแสดง
รายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super  Dynamic Range) 
ได    สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง  (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
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คอมพิวเตอรตั้งโตะสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล  (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)    จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะ
พื้นฐาน
                              - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม
นอยกวา  4  แกนหลัก  (4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย หนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา 4 MB มี  มี
หนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4  หรือดีกวา  มีขนาดไม
นอยกวา 4GB   มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA  หรือดี
กวา   ขนาดความจุไมนอยกวา  1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมนอย
กวา 250  GB  จํานวน  1  หนวย   มี  DVD-RW หรือดี
กวา  จํานวน  1 หนวย   มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง   มีชองเชื่อมตอ (Interface)  
แบบ USB 2.0  หรือดีกวา  ไมนอยกวา 3  ชอง   มีแป้นพิมพและ
เมาส   มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19 นิ้ว   จํานวน  1
  หนวย  (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน
                      - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอย
กวา  2 แกนหลัก  (2 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐาน ไมนอยกวา 1.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน  1
  หนวย หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม
นอยกวา 4 MB  มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4  หรือ
ดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา 4 GB   มีหนวยจัดเก็บ
ขอมูล  ชนิด SATA  หรือดีกวา   ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมนอย
กวา 250  GB  จํานวน  1  หนวย  มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 12 นิ้ว  มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง  มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0  หรือดี
กวา  ไมนอยกวา 3  ชอง  มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth (คุณสมบัติตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา  ชนิด  Network   จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  มี
ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  มีความ
เร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที (ppm)  สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  มีหนวย
ความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  มีชองเชื่อม
ตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง  มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขาย
ไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  มีถาดใสกระดาษไดรวม
กันไมนอยกวา 250 แผน  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 
และ Custom  (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา  ชนิด  Network   จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  มี
ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi  มีความเร็ว
ในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)  มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)   สามารถพิมพเอกสารกลับหนา
อัตโนมัติได  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย
กวา 128 MB  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขาย
ไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  มีถาดใสกระดาษไดรวม
กันไมนอยกวา 150 แผน  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 
และ Custom  (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารสนามเด็กเลน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารสนามเด็กเลน  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  อบต.หนองหญาขาว  โดยดําเนินการกอสรางอาคารสนาม
เด็กเลน  จํานวน  1  หลัง  พรอมติดตั้งเครื่องเลนสนาม  ติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,855,390 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,845,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,845,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 200,000 บาท

คาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน จํานวน 650,000 บาท

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (คาหนังสือ
เรียน  คาอุปกรณการเรียน  คาเครื่องแบบนักเรียน  และคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน)

จํานวน 200,000 บาท

โครงการบัณฑิตนอย จํานวน 50,000 บาท

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครอง จํานวน 20,000 บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

โครงการเยี่ยมบานนักเรียน จํานวน 10,000 บาท

โครงการวันไหวครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

จางเหมารถยนตรับ-สงเด็กเล็กผูดอยโอกาส  ยากไร  ฐานะยากจน จํานวน 600,000 บาท

พาเด็กเล็กเขาวัดเรียนรูธรรมะตามวัย จํานวน 10,000 บาท

วันแมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญาขาว จํานวน 10,000 บาท

สงเสริมการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

แสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
หญาขาว

จํานวน 20,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,010,390 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,010,390 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 3,990,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  สําหรับนักเรียนตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.  (950 คน คนละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน)

อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 1,820,390 บาท

อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญา
ขาว

จํานวน 200,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 900,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด 
– 19)

จํานวน 100,000 บาท

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

หนวยกูชีพองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว จํานวน 500,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 150,000 บาท

บาท  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  ใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน  จํานวน  15  หมูบาน
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,804,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,402,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,402,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 880,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,090,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

วันที่พิมพ : 5/4/2565  13:29:05 หนา : 18/28



งบลงทุน รวม 112,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน  2  ตัว   ราคาตัว
ละ  6,500  บาท   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เป็นเกาอี้สํานักงานบุ
หนัง  แขนเกาอี้เหล็กดัดชุบโครเมียม  แกนปรับระดับสูง – ต่ํา
ได  ขาอลูมิเนียมขัดเงา  ขนาดไมนอยกวา  60x70x110-120  
ซม. (กวาง x ลึก x สูง)  

ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อตูตูเหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก  จํานวน  1  ตู   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ขนาดความกวาง
ไมนอยกวา  85  ซม. ความลึกไมนอยกวา  38  ซม.  ความสูงไม
นอยกวา  80  ซม. มีกุญแจล็อก  แผนชั้นวางของสามารถปรับ
ระดับสูงต่ําได  

โตะทํางาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํา
งาน  จํานวน  4  ตัวๆ ละ  15,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้  เป็นโตะทํางานเหล็ก  ชนิด  7  ลิ้นชัก  หนา  PVC  มุมมน
ขอบ PVC  กันกระแทก  มีที่พักเทา  ขนาดความกวาง x ลึก x 
สูง  ไมนอยกวา  180x85x75 ซม. พรอมกระจก

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โทรทัศน  แอล อี ดี จํานวน 5,400 บาท

 เพื่อจายเป็นคาโทรทัศน  แอล อี ดี  จํานวน  1   เครื่อง ๆ
 ละ  5,400  บาท  คุณสมบัติ  ขนาดจอภาพไมนอย
กวา  32  นิ้ว  ระดับความละเอียดของจอภาพไมนอย
กวา  1366 x 768  พิกเซล  แสดงภาพดวยหลอด
ภาพ  แบบ  LED  Backlight  ชองตอ  HDMI  ไมนอย
กวา  2  ชอง  เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง  ชอง
ตอ  USB  ไมนอยกวา 1  ชอง  รองรับไฟล  ภาพ  เพลง  และ
ภาพยนตร  มีตัวรับสัญญาณดิจิตอลในตัว  (คุณสมบัติตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอรตั้งโตะสําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล  (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)    จํานวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะ
พื้นฐาน
                              - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม
นอยกวา  6  แกนหลัก  (6 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐาน ไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง  จํานวน  1  หนวย หนวยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมนอยกวา 12 MB มี  มีหนวย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ         2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB  หรือ     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB  หนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4
  หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB   มีหนวยจัดเก็บ
ขอมูล  ชนิด SATA  หรือดีกวา   ขนาดความจุไมนอยกวา  2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไมนอย
กวา 480  GB  จํานวน  1  หนวย   มี  DVD-RW หรือดี
กวา  จํานวน  1 หนวย   มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง   มีชองเชื่อมตอ (Interface)  
แบบ USB 2.0  หรือดีกวา  ไมนอยกวา 3  ชอง   มีแป้นพิมพและ
เมาส   มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19 นิ้ว   จํานวน  1
  หนวย  (คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ําและไฟสาธารณะภายใน
เขต อบต.หนองหญาขาว

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอสีคิ้ว  ในการขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ําและไฟ
สาธารณะภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 825,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 825,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 825,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

นิทรรศการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท

ฝึกอบรมความรูเพิ่มศักยภาพการบริหารงานใหแกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารทองถิ่น ผูนําชุมชน พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง

จํานวน 400,000 บาท

พัฒนาศักยภาพแกนนํากลุมสตรีเพื่อชวยเหลือชุมชน จํานวน 10,000 บาท

อบรมความรูเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาสงเสริม
กลุมอาชีพแกประชาชนตําบลหนองหญาขาว

จํานวน 400,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

แขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลหนองหญาขาว  (หญาขาวเกมส) จํานวน 250,000 บาท

วันเด็กแหงชาติ อบต.หนองหญาขาว จํานวน 100,000 บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

โครงการสืบสานประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

สืบสานวัฒนธรรม “ของดีบานฉัน” จํานวน 10,000 บาท

อบต.เคลื่อนที่  ธรรมะรวมใจ และอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

อบต.หนองหญาขาวสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 4,135,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,135,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,135,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการตอเติมศาลาประชาคม บานทรัพยสมบูรณ  หมูที่ 12 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารื้อแลวตอเติมศาลาประชาคมดาน
หลัง  กวาง  6.00  เมตร  ยาว  4.00  เมตร  ติดตั้งป้าย
โครงการ  1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว) 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงคหลังใหม อบต.หนองหญาขาว จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมอาคารอเนกประสงคหลังใหม อบต.หนอง
หญาขาว  โดยดําเนินการตอเติมดานหลัง
อาคาร  กวาง  6.00  เมตร  ยาว 5.50  เมตร  พรอมติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าใหเรียบรอย  ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ชั่วคราว) 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด)  
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานลําบานใหม หมูที่ 5 สายบาน
หนองหญาขาว – ลําบานใหม

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง  5.00  เมตร  ยาวทั้ง
สิ้น 89.00 เมตร  หนา  0.15   เมตร   หรือพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา  445.00  ตร.ม.  พรอมกลบไหลทางใหเรียบรอย ติดตั้งป้าย
โครงการ  1  ป้าย   และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว) 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโศกรวก หมูที่  7  สายบาน
นางเมือง - สี่แยกกลางหมูบาน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวาง  5.00  เมตร  ยาว 67.00  เมตร  หนา 0.15    เมตร
  หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  335.00  ตร.ม.  พรอมกลบไหล
ทางใหเรียบรอย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย   และป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ชั่วคราว) 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองดินดํา  หมูที่  
13  สายคุมคลองดินดํา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวาง  5.00  เมตร  ยาว  67.00  เมตร   หนา 0.15  เมตร
  หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  335.00  ตร.ม.  พรอมกลบไหล
ทางใหเรียบรอย  ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย   และป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ชั่วคราว)  1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองยางพัฒนา หมูที่ 
14

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  2  สาย
            สายที่ 1 สายบานผูใหญสายทอง  กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง  4.00  เมตร  ยาว  46.00
  เมตร หนา 0.15  เมตร  พรอมหูชาง  3.9  ตร.ม. หรือพื้นที่กอ
สรางไมนอยกวา  187.90 ตร.ม.
            สายที่  2  สายบานนายสะอาด – คุมซับเจริญ  กอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง  5.00  เมตร  ยาว  30.00
  เมตร  หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 150 ตร.ม
.  พรอมกลบไหลทางใหเรียบรอย  ติดตั้งป้ายโครงการ  1
  ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว)  1  ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนกราด หมูที่ 2 
สายบานผูชวยชูเกียรติ – บานนายตันกระการ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือ
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา  335.00  ตร.ม.  พรอมกลบไหลทางให
เรียบรอย ติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย   และป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ (ชั่วคราว) 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวะยาว หมูที่ 4  สายสี่
แยก – คุมวะยาว

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวาง  6.00  เมตร   ยาว   55.00 เมตร  หนา  0.15   เม
ตร  พรอมหูชาง  4.00  ตร.ม.  หรือพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา  334.00  ตร.ม. พรอมกลบไหลทางใหเรียบรอย  ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว) 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไผพัฒนา  หมูที่ 
 11  สายจากโรงเรียน – ถนนทางหลวงชนบท

จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง  4.00  เมตร  ยาว  87.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  348.00  ตร.ม.  พรอมกลบไหล
ทางใหเรียบรอย ติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย  และป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ชั่วคราว)  1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหญาขาว หมูที่ 
3

จํานวน 197,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  2
  สาย  
                       สายที่  1  สายทางหลวงชนบท – บานลําบาน
ใหม  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง  5.00
  เมตร  ยาว 45.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่กอสราง
ไมนอยกวา  225.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
                สายที่ 2  สายซอยหนาวัด   กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง  4.00  เมตร  ยาว 25.00 เมตร  หนา 0.15
   หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  100.00  ตร.ม.  พรอมกลบไหล
ทางใหเรียบรอย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชา
สัมพันธโครงการ (ชั่วคราว) 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหาน หมูที่  10  
สายถนนลาดยาง – คุมตีนเขา

จํานวน 302,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 สาย
สายที่ 1  สายซอยโรงเหล็กกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง  4.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หนา 0.15
  เมตร  หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  200.00 ตร.ม.
สายที่ 2  สายถนนลาดยาง - คุมตีนเขา กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กวาง  5.00  เมตร  ยาว  61.00 เมตร  หนา 0.15
  เมตร  หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา  305.00 ตร.ม.  พรอมกลบ
ไหลทางใหเรียบรอย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และงป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ (ชั่วคราว)  1 ป้าย  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กําหนด) 

โครงการกอสรางถนนดิน  บานโนนสระสามัคคี หมูที่ 15 สายสาม
แยก - ทุงนาบานโนนกราด

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนดิน  ขนาด
กวาง  4.00  เมตร  ยาว  950.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดิน  1,900 ลูกบาศกเมตร  พรอมเกรด
เกลี่ยบดทับแนนผิวจราจรใหเรียบรอย ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว) 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)

โครงการกอสรางถนนดิน บานหนองไผ หมูที่ 1 สายจากอางเก็บน้ํา
สาธารณะ - ต.หนองน้ําใส

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนดิน  ขนาด
กวาง  5.00  เมตร   ยาว  490.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย 1.00  เมตร  ปริมาตรดินเสริม  2,450  ลูกบาศก
เมตร   พรอมเกรดเกลี่ยบดทับแนนผิวจราจรใหเรียบรอย  ติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว) 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
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โครงการกอสรางถนนลาดยาง บานมอดินแดง หมูที่ 6 สายสามแยก
บานนายแปลก – บานนางมานิตย

จํานวน 363,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 5.00
 เมตร  ยาว 198.00 เมตร  พรอมตีเสนจราจรใหเรียบรอย ติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว)  1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)

โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานซับชุมพล  หมูที่  9  สายบาน
นายสุบิน - ไรนายสมบัติ เขียวอัมพร

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนหิน
คลุก กวาง  5.00  เมตร  ยาว  600.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10  เมตร  ปริมาตรหินคลุก  300  ลูกบาศกเมตร  วางทอ
เสนผานศูนย
กลาง  0.80  เมตร   จํานวน  1 แถว  8  ทอน  พรอมเทลีนดาด
ใหเรียบรอย  และเกรดเกลี่ยบดทับแนนผิวจราจรใหเรียบรอย ติด
ตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว) 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)   

โครงการกอสรางถนนหินคลุกยกระดับบานดงลําใย หมูที่  8   สาย
ซอยบานนายชัยวัฒ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนหิน
คลุก  กวาง 5.00  เมตร  ยาว  355.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.10 เมตร  ปริมาตรหินคลุก  177.50  ลูกบาศกเมตร  ลง
ดินเสริม หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  ปริมาตรดิน
เสริม 502.50   ลบ.ม.  พรอมวางทอเสนผานศูนย
กลาง  0.60  เมตร  จํานวน  7  ทอน  พรอมเทลีนดาดใหเรียบ
รอยและเกรดเกลี่ยบดทับแนนผิวจราจรใหเรียบรอย  ติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว)  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)   

วันที่พิมพ : 5/4/2565  13:29:05 หนา : 27/28



โครงการซอมสรางถนนลาดยาง บานโศกรวก หมูที่ 7 สายบานโศก
รวก - บานวะยาว

จํานวน 418,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมสรางถนนลาดยาง  กวาง  6.00
  เมตร  ยาว  300.00  เมตร  พรอมตีเสนจราจรใหเรียบรอย  ติด
ตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ชั่ว
คราว) 1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวมใจปลูกป่ารักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
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