
หน้า 98 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

แผนงานเคหะและชมุชน                                                  ตัง้ไวร้วม      

1,036,160          บาท 

 งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน                            ตัง้ไวร้วม          

956,160         บาท 

     1.  งบบคุลากร                                                             ตัง้ไวร้วม      

586,260        บาท 

         เงนิเดือนฝา่ยประจ า                                                  ตัง้ไวร้วม      

586,260        บาท 

          หมวดรายจา่ยเงนิเดอืนและคา่จา้งประจ าและคา่จา้งชัว่คราว     

ตัง้ไวร้วม   586,260        บาท     แยกเป็น 

             (1)  ประเภทเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล                         

จ านวน    411,060   บาท                            เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน

พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งตา่ง ๆ เช่นผู้อ านวยการกองช่าง   นายชา่ง

โยธา 

   (2) ประเภทเงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานสว่นต าบล               

จ านวน       25,200      บาท         เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม  ให้พนักงาน

ส่วนต าบล  เช่น เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ 

            (3) ประเภทเงนิประจ าต าแหนง่                                      

จ านวน       42,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้ผู้อ านวยการกองช่าง 

          (4)  คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง                                        

จ านวน       64,080       บาท                           

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจา้ง  จ านวน  12   เดือน      



          (5)  ประเภทเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง                     

จ านวน     43,920         บาท                         เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่า

ครองชีพ  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ให้กับพนักงานจ้าง  

ทั้งนี้ตามมาตรา  35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  2542   

1.  งบด าเนนิการ                                     ตัง้ไวร้วม         

256,400         บาท      

          หมวดรายจา่ยคา่ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ       ตัง้ไวร้วม      

256,400         บาท     แยกเป็น 

         คา่ตอบแทน                                              ตัง้ไวร้วม       

99,400         บาท      แยกเป็น   

              (1)    คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่                   จ านวน    20,000         บาท               

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557      

ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ผู้ตรวจสอบแนวเขตต าบล                   
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             ( 2)   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ         

จ านวน        5,000       บาท                                    เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล     

และผู้มีสิทธิเบิก    

             (3)   คา่เชา่บา้น                                              จ านวน         

59,400         บาท                      เพ่ือจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน

ส่วนต าบล  และผู้มีสิทธิเบิก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย           

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551   

             (4) เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร                              จ านวน       

5,000    บาท                                   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิเบิก  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

พนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 

  ( 5)  เงนิชว่ยเหลอืคา่รกัษาพยาบาล                      จ านวน        

10,000      บาท                 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน

ส่วนต าบล  และผู้มีสิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2549 

 

            คา่ใชส้อย                                  ตัง้ไวร้วม              87,000        

บาท         แยกเป็น 

     1. ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร    ตัง้ไวร้วม    

23,000   บาท   



เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  คา่วิเคราะห์คุณภาพน้ า ค่า

ทดสอบปริมาณน้ า  เป็นต้น    

              2   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร                 ตัง้ไว ้              

-       บาท 

              3   รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ  

                  ตัง้ไวร้วม        35,000    บาท     แยกเปน็ 

            (1)    คา่ใชจ้า่ยในการอบรมและสมัมนา          จ านวน      

20,000     บาท   

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบยีนฝึกอบรมหลักสูตร

ต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและลกูจ้าง ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน     พ.ศ. 2549 

           ( 2 )   คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ  จ านวน

   15,000     บาท                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ

เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่า

เบี้ยเล้ียงเดินทาง ,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน  พ.ศ. 2555             

            4     ประเภทรายจา่ยบ ารงุรกัษาซอ่มแซมทรพัยส์นิ          ตัง้ไว้

รวม     29,000      บาท            

                    (1)   คา่บ ารงุรกัษาหรอืซอ่มแซม                จ านวน  

20,000    บาท 

                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิของ 

อบต.  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องมือ

เครื่องใช้ในกองช่าง    พัดลม   ฯลฯ            
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     (2)  คา่จา้งเหมาแรงงานปฏบิตังิานกอ่สรา่งซอ่มแซมฝา่ย        

จ านวน   9,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท างานกอ่สร้าง ซ่อมแซม ฝาย

ชะลอน้ า เป็นต้น 

                หมวดคา่วสัด ุ                                             ตัง้ไวร้วม         

70,000      บาท 

                       (1)   วสัดสุ านกังาน                                        จ านวน           

5,000     บาท           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เชน่ กระดาษ   

แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ   ลวดเย็บกระดาษ  กระดาษสีท าปก เทปติดสนั 

กระดาษพิมพ์เขียว    เป็นต้น   

                       ( 2)  วสัดไุฟฟา้และวทิย ุ                                  

จ านวน         20,000     บาท    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ  เทปพัน

สายไฟ  ฯลฯ        

                     (3) ประเภทรายจา่ยวสัดกุอ่สรา้ง                           

จ านวน      30,000     บาท    

      เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด  ตะปู  ค้อน ใบเล่ือย  

ทราย ปนู กระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น  

                      (4) คา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่                            

จ านวน          5,000     บาท          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา

และเผยแพร่  เช่น ไม้อัด  สี  พู่กัน ผ้าเขียนป้าย   เป็นตน้   



                     (5) วสัดคุอมพวิเตอร ์                                        

จ านวน       5,000    บาท                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสต์ แผ่นซีดี   หมึก เมาส์  คีย์บอร์ด  เมนบอร์ด   

เป็นต้น                 

                     (5) วสัดอุืน่ ๆ                                                จ านวน      

5 ,000    บาท              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุอ่ืน ๆ  เช่น มิเตอร์น้ า 

มิเตอร์ไฟฟ้า  ฯลฯ  

 

              หมวดคา่สาธารณปูโภค               ตัง้ไวร้วม            -              

บาท 

 

3  งบลงทนุ                                                                  ตัง้ไวร้วม         

113,500         บาท    

           หมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                      ตัง้ไวร้วม         

113,500          บาท    

           หมวดคา่ครภุณัฑ ์                                       ตัง้ไวร้วม        

93,500        บาท   

   1.ครภุณัฑส์ านกังาน                                                       ตัง้ไว ้    

46,000      บาท 

            (1)  โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้                                       จ านวน      

8,000      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ท างานของนายช่างโยธา  จ านวน  

1    ชุด    ราคาท้องตลาด 

(2) โตะ๊คอมพิวเตอรพ์รอ้มเกา้อี ้                             จ านวน       

5,000     บาท 



เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ในกองช่าง  

จ านวน  1    ชุด  ราคาท้องตลาด  
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(3) ตูเ้หล็กเกบ็เอกสารแบบบานเลือ่น                จ านวน   

10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเล่ือน  ส าหรับเก็บแฟ้ม

เอกสาร หนังสือคู่มือด้านช่างต่าง ๆ จ านวน   2   หลัง  ๆ ละ  5,000   

บาท  ราคาท้องตลาด 

(4) ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารแบบ 4  ลืน้ชกั                    จ านวน   

10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 4  ล้ินชัก ส าหรับเก็บแฟ้มแขวน 

เก็บเอกสารแบบพิมพ์  จ านวน  2 หลัง ๆ ละ  5,000   บาท  ราคา

ท้องตลาด 

(5) ถงัน้ าแบบไฟเบอรก์ลาสขนาดความจ ุ 2,000  ลติร   จ านวน    

13,000   บาท 

เพ่ือจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)  จ านวน   1   ใบ    

รายละเอียดตามมาตรฐานครภุัณฑ์ ปี  2557   ของส านักงบประมาณ  ณ  

มีนาคม  2557   แนบท้ายภาคผนวก 



 

2.  ครภุณัฑก์ารเกษตร                                     ตัง้ไว ้        

11,000     บาท  

(1)  เครือ่งสบูน้ ามอเตอรไ์ฟฟา้                              จ านวน       

11,000       บาท 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า  สูบน้ าได้  450 ลิตรต่อนาที     

รายละเอียดราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2557   ของส านัก

งบประมาณ  ณ  มีนาคม  2557   แนบทา้ยภาคผนวก    

 

3. ครภุณัฑก์อ่สรา้ง                                         ตัง้ไว ้       

6,000      บาท 

(1)   ชดุทดสอบความขน้เหลวของคอนกรตี     จ านวน     

6,000   บาท 

      เพ่ือจัดซื้อชุดชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  จ านวน   1 

ชุด  ราคาท้องตลาด 

 

4. ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์                              ตัง้ไว ้       30,500        

บาท 

(1)  เครือ่งคอมพวิเตอร ์   1    เครือ่ง                  จ านวน       

22,000         บาท 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผลแบบที่  1  (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว) 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัด (4  

core)  หรือ 8  แกนเสมือน (8 thread)โดยมีความเร็วนาฬิกา



ไม่น้อยกว่า   3.0 GHz  และมีหน่วยความจ าแบบ L3 Cache  

Memory ไม่น้อยกว่า 6  MB  จ านวน  1  หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี

หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกว่า  ขนาด

ความจุกไม่น้อยกว่า 1 TB  จ านวน 1 หน่วย 

- มี  DVD-RW หรือ ดีกว่า จ านวน  1  หนว่ย 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 

10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1  

ช่อง 

- มีจอภาพแบบ  LCD   หรือดีกว่า มี Contast Ratio   ไม่น้อย

กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว จ านวน  1  เครื่อง    

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2557 

(2)  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer)   จ านวน   1  

เครื่อง     จ านวน  8,500   บาท 



 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer)   

ส าหรับกระดาษขนาด  A3 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x  1,200   dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด  A4  

ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ  10.2 ภาพต่อนาท ี

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด  A4  ไมน่้อย

กว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ  8.1 ภาพต่อนาท ี

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Interface)   แบบ  Parallet  

หรือ  USB 2.0  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A3 ,A4 ,Letter, Legal   และ 

Custom  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100   แผ่น 

            เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2557 

 

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                                  ตัง้ไวร้วม         

20,000    บาท 

(1)  คา่กอ่สรา้งทางลาดส าหรบัผูพ้กิาร                 จ านวน        

20,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างทางลาดส าหรับผู้พิการ ในส านักงาน อบต.

หนองแซง รายละเอียดตามแบบแปลนทีก่ าหนด 

 

4. งบเงนิอดุหนนุ             ตัง้ไวร้วม         -        

บาท 

 



 งานไฟฟา้และถนน                   ตัง้ไวร้วม     

40,000       บาท 

   1.งบด าเนนิการ      ตัง้ไวร้วม      

40,000    บาท 

     หมวดคา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ    ตัง้ไวร้วม      

40,000   บาท 

1. คา่ใชส้อย      ตัง้ไวร้วม      

40,000   บาท 

 

 

 

 

 

 

หน้า  103 

ประเภทคา่จา้งเหมาและบรกิาร 

(1) คา่จา้งเหมาและบรกิารบ ารงุรกัษาหรอืซอ่มแซมไฟฟา้แสง

สวา่งภายในหมูบ่า้น  

จ านวน     40,000     บาท      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสง

สว่างภายในหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านของต าบลหนองแซง 

งบลงทนุ                  ตัง้ไวร้วม                -        บาท 

 หมวดรายจา่ย  คา่ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง     ตัง้ไวร้วม              

-          บาท  



         งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู                                  ตัง้ไว้

รวม       40,000   บาท 

        1.งบด าเนนิการ           ตัง้ไวร้วม      

40,000   บาท 

           หมวดคา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ                ตัง้ไวร้วม        

40,000   บาท 

1. คา่ใชส้อย          ตัง้ไวร้วม        

40,000   บาท 

ประเภทคา่จา้งเหมาและบรกิาร 

(2) คา่จา้งเหมาและบรกิารขดุกลบบอ่ขยะ                  ตัง้ไว ้          

40,000        บาท      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบริการขุดฝังกลบบ่อขยะ

ของต าบลหนองแซง 

 

 

 

 

 

 
 


