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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,626,800 บาท 
1.  งบบุคลากร   รวม 2,198,900 บาท 
  1.1  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,198,900 บาท 
   1.1.1  เงินเดือนพนักงาน 
     จ านวน 1,420,260 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดกองช่าง พร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล สังกัดกองช่าง ตามแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 
    - ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง เป็นเงิน 462,840 บาท 
    - ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เป็นเงิน 380,640 บาท 
    - ต าแหน่งนายช่างโยธา จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 576,780 บาท 
หรือสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานกองช่างต าแหน่งอ่ืนได้ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าป ี(ตั้งจ่ายจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 
   1.1.2  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 
     จ านวน   20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมค่าคุณวุฒิ ฯลฯ ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล สังกัดกองช่าง 
   1.1.3  เงินประจ าต าแหน่ง 
     จ านวน   60,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผอ.กองช่าง 1 อัตรา และหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  1
อัตรา และค่าตอบแทนที่ควรได้รับ ( ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ) 
   1.1.4  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
     จ านวน  602,640 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
สังกัดกองช่าง (ตั้งจ่ายจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 
   1.1.5  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง 
     จ านวน   96,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง 
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2.  งบด าเนินงาน  รวม       1,415,000 บาท 
  2.1  ค่าตอบแทน 
     จ านวน 235,000 บาท 
   2.1.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จ านวน   40,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ท าประโยชน์ให้แก่ อบต. เงิ นประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของพนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 
   2.1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
     จ านวน    80,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับค าสั่งจาก อบต. ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/
หรือในวันหยุดราชการ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559 ) 
   2.1.3  ค่าเช่าบ้าน 
     จ านวน    90,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล สังกัดกองช่าง หรือผู้มีสิทธิพึง
จ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 ) 
   2.1.4  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
     จ านวน    25,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรและค่าธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า สังกัดกองช่าง หรือผู้มีสิทธิพึงจ่ายได้ตาม
ระเบียบ ฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ ๙ สิงหาคม 2559 ) 
  2.2  ค่าใช้สอย  รวม 430,000 บาท 
   2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
     จ านวน  200,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล   
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ าประปา  ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ฯลฯ 
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   2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
     จ านวน    80,000 บาท 
   (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     จ านวน    80,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) 
   2.2.3  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
     จ านวน  150,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย หรือค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองช่าง อบต. หนองหญ้าปล้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  2.3  ค่าวัสดุ  รวม 650,000 บาท 
   2.3.1  วัสดุส านักงาน 
     จ านวน   70,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษต่างๆ น้ าดื่มและจัดซื้อ 
อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 
   2.3.2  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
     จ านวน   80,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ 
ฯลฯ 
   2.3.3  วัสดุก่อสร้าง 
     จ านวน  250,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ เหล็ก กระเบื้อง ดิน หิน ปูน ท่อน้ า จอบ มีด ทราย ฯลฯ 
   2.3.4  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
     จ านวน  250,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ 
สวิทซ์ไฟฟ้า บัลลาสต์ คัตเอาท์ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ แบตเตอรี่แห้ง แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
  2.4  ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 
   2.4.1  ค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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3.  งบลงทุน   รวม   12,900 บาท 
  3.1  ค่าครุภัณฑ์ รวม   12,900 บาท 
   3.1.1  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม   12,900 บาท 
   (1)  เครื่องส ารองไฟ 
     จ านวน      5,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ      
2,500 บาท เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 
   (๒)  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
     จ านวน     7,900 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง
ราคา 7,900 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
   -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi หรือ 1,200 x 4,800  
dpi 
   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพ 
ต่อนาท ี
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อ
นาท ี
   -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า – สี) ได ้
   -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi 
   -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   -  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
   -  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
   -  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
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