
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
อําเภอ วาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 88,476,640 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 20,158,840 บาท
งบบุคลากร รวม 11,514,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,866,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 ตําแหน่ง

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 ตําแหน่ง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 ตําแหน่ง

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,152,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,648,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,045,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ในสังกัดสํานัก
ปลัด ได้แก่ ตําแหน่ง ปลัด รองปลัด หัวหน้าสํานักปลัด          นักบริหาร
งานทัวไป(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป) นักบริหารงานทัวไป(หัวหน้า
ฝ่ายนโยบายและแผน) นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ)  นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน นักจัดการทัวไป นิติกร เจ้าหน้าทีวิเคราะห์
นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าทีป้องกันภัย   และเจ้า
พนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 306,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทัวไป หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,218,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป  ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  ผู้ช่วยนักจัดการทัวไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล พนักงานขับรถ และคนงานทัวไป 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 78,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 4,328,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 483,680 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 438,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วนสํานักปลัด  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในสังกัดสํานักปลัด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ใน
สังกัดสํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 2,580,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 890,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็น   ค่าประกันภัยรถยนต์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปกเย็บ
เล่ม  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    จํานวน 275,000 บาท
(2) เพือค่าจ้างเหมาผู้เชียวชาญสํารวจความพึงพอใจการให้บริการและ
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประจําปี จํานวน 25,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายงานต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธีและงานประชา
สัมพันธ์ต่าง ๆ บริเวณหน้าทีทําการ อบต. ตาม จํานวน 50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป และยาม จํานวน 5 คน x 12
 เดือน x 9,000 บาท  จํานวน  540,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
(1) ค่ารับรอง เพือจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุมสภา  คณะตรวจแนะนํา
การปฏิบัติงานของ อบต.  คณะเยียมชม อบต. และคณะอืนๆ จํานวน 
50,000 บาท
(2) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  ในการจัดงานกิจกรรมวัน
สําคัญ  และโอกาสต่าง ๆ ทีมีความจําเป็นและความเหมาะสม จํานวน 
10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่ายเป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดิน
ทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในสังกัดสํานักปลัด

จํานวน 250,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหาร ตามทีคณะกรรมการการเลือกตัง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่)

จํานวน 100,000 บาท

ค่ารังวัดทีดินสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหารพนักงาน 
พนักงานจ้างและผู้เกียวข้อง

จํานวน 300,000 บาท

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ ฯ จํานวน 300,000 บาท
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โครงการศึกษาดูงาน ของสมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  
และบุคลากรในท้องถิน  ด้านการเมืองการบริหาร

จํานวน 500,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สิน
อืน เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุง
รักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน 

ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ 
 แบบพิมพ์ ยางลบ  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วนํา จานรอง กระติกนําแข็ง กระติกนําร้อน นํายาทําความสะอาด
พืน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อ
สร้าง  เช่น  ตะปู  ค้อน  คีม ชะแลง  ขวาน สิว  เลือย สว่าน มีด จอบ  เสีย
ม ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนทีเกียวกับรถยนต์ส่วน
กลาง เครืองตัดหญ้า ฯลฯ เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน แก๊สหุง
ต้ม นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และอืนๆ  ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 695,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากรค่าธนาณัติค่าโทรเลขสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น ค่าบริการระบบอินเตอร์
เน็ต อืนๆรวมทังค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  สําหรับทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล  

งบลงทุน รวม 4,272,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เอกสารเหล็กบานเปิดกระจก จํานวน 1 หลัง จํานวน 3,500 บาท
 มีชันเก็บเอกสารจํานวน 3 ชัน  ประตูบานเปิดพร้อมกุญแจล็อก/มือจับ
เหล็กสีเดียวกับตู้   ขนาด  90 x 45 x 90 ซม.  หนา 0.6มม

วันทีพิมพ์ : 5/6/2561  10:08:02 หน้า : 3/28



ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี  ขนาด 32 นิว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 
1080 พิกเซล จํานวน 1 เครือง

จํานวน 13,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารภใช้งานได้
ปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง  ฯลฯ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,236,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน 2 ชัน ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 20 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 4,000,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง ตามแบบ อบต
.กําหนด

จํานวน 86,000 บาท

ปรับปรุงอาคารสํานักงานสํานักปลัด โดยเปลียนหลังคาและซ่อมแซมฝ้า
เพดาน ตามแบบ อบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 150,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตําบลหนองแสง เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับอําเภอ อําเภอวาปีปทุม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 13,000 บาท
(1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอวาปีปทุม  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เพือใช้ในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆทีอําเภอวาปีปทุมจัดขึน จํานวน 10,000
 บาท 
(2) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอวาปีปทุม  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กิจกรรมบริจาคโลหิต ทีอําเภอวาปีปทุมจัดขึน จํานวน 3,000 บาท
 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน

จํานวน 100,000 บาท

โครงการประเมินผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 จํานวน 20,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,945,850 บาท
งบบุคลากร รวม 2,566,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,566,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,033,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในสังกัดกองคลัง ได้แก่ ผู้
อํานวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง(หัวหน้าฝ่ายบัญชี) นักวิชาการเงิน
และบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงาน
พัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลังและนักบริหาร
งานคลัง(หัวหน้าฝ่ายการบัญชี)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 448,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกอง
คลัง ได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
บันทึกข้อมูล  และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,326,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 431,850 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 406,850 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองคลัง จํานวน 
206,850 บาท
(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเช่น ประชาคมร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบพัสดุ ฯลฯ 
จํานวน 200,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในสังกัดกองคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ใน
สังกัดกองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปก
เย็บเล่ม  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่ายเป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา  ของพนักงานส่วนตําบล  
พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง

จํานวน 100,000 บาท

(2) โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแสง ระยะที 3

จํานวน 300,000 บาท
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(3) โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560

จํานวน 50,000 บาท

(4) โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560

จํานวน 70,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สิน
อืน  เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม
ทีดิน และสิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน 

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอแบบ
พิมพ์ ยางลบ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เต้าเสียบ บัลลาสต์ ฯลฯ (เพือใช้ในการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า
และครุภัณฑ์เบืองต้น)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ขวาน สิม
เลือย สว่าน ฯลฯ ในการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สํานักงาน เบือง
ต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สีนํา สีสเปย์ ฯลฯ
 เพือใช้ในการพ่นหมายเลขครุภัณฑ์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง  และอืนๆ  ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 52,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) ตู้บานเลือนแบบทึบ จํานวน 3,500 บาท
บานเลือนพร้อมชันวางของพร้อมกุญแจล็อคใช้สําหรับเก็บแฟ้ม
เอกสาร สมุด หนังสือและของใช้ต่าง ๆ ทําจาก
เหล็ก ขนาด  900 x 450 x 750 มม. จํานวน 1 หลัง
(2) โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,600 บาท
ทําจากไม้ ขนาด 40 x 60 x 75 ซม.  จํานวน 3 ตัว ราคาตัว
ละ 1,200 บาท
(3) เก้าอีสํานักงาน จํานวน 17,500 บาท
เก้าอีบุด้วยฟองนําอย่างดี
ท้าวแขนหุ้มด้วยนวม โครงเหล็กชุมโครเมียม
ปรับขึนลงด้วยระบบไฮโดรลิค หนุนได้โดยรอบ
ขาเหล็กชุบโครเมียมเงา
ปรับระดับการโยกเอนและล็อคได้
หุ้มด้วยหนัง PVC 
ขนาด 50 x 56 x 93 ซม.
จํานวน 7 ตัว ราคา ตัวละ 2,500 บาท
(4) พัดลมติดผนัง จํานวน 5,000 บาท
ขนาดใบพัด ขนาด  16 นิว แบบรีโมท มีมาตรฐานประหยัดไฟสูงสุด
เบอร์ 5  จํานวน 2 เครือง ๆ ละ  2,500 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVa จํานวน 4 เครือง ๆ ละ 5,800 บาท จํานวน 23,200 บาท
คุณลักษณะพืนฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 182,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ อปพร.และ
สมาชิก อปพร. ตามคําสังเรียกใช้ตามภารกิจของ อบต. เวรแพทย์ฉุกเฉิน  
เวรประจํารถดับเพลิง เวรวิทยุ

จํานวน 30,000 บาท

โครงการกิจกรรม วัน อปพร. และฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดชือวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันภัย ได้แก่ กรวยสะท้อนแสง  เสือ
สะท้อนแสง  กระบองไฟ วัสดุเพือจัดทําป้ายจราจร ป้ายแจ้งเตือน และ
อืน ๆ 

งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือ กล้องวงจรปิด CCTV จํานวน 8 จุด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตัง จํานวน 40,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ป้ายสามเหลียมหยุดตรวจชนิดโปร่ง จํานวน 2 อัน จํานวน 32,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
    ความสูง 156 ซม. x กว้าง 100 Cm.
    ไฟหมุนขนาด 4.8 นิว 10 วัตต์
    ไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด
    โครงเหล็กพ่นด้วยสีอคิริค ขาวตัดแดง
    แผ่นป้ายหยุดตรวจขนาด 45x45 ซม. ติดสัญลักษณ์หยุดตรวจด้วย
สติกเกอร์สะท้อนแสง 
    แผ่นเหล็กใส่ชือหน่วยงานขนาด 69x15 ซม.
    สายไฟยาว 10 เมตร
    ล้อขนาด 8 นิว 4 ล้อ
    สามารถใช้ได้ทังไฟบ้าน และ ไฟแบตเตอรี 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,132,955 บาท
งบบุคลากร รวม 1,698,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,698,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,458,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ในสังกัดกองการ
ศึกษา ได้แก่ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองศึกษา นักบริหารการศึกษา(หัว
หน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองศึกษา นักบริหาร
การศึกษา(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการ
ศึกษา ได้แก่ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

งบดําเนินงาน รวม 434,535 บาท
ค่าตอบแทน รวม 136,535 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 136,535 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 158,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปกเย็บเล่ม  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ   จํานวน 50,000 บาท
2. เพือจ่ายค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานในกองศึกษา 1 คน x 9,000
 บาท x 12 เดือน  เป็นเงิน 108,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่ายเป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา  ของพนักงานส่วนตําบล  
พนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน 30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน  เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อืน 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง  และอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 18,898,755 บาท
งบบุคลากร รวม 3,835,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,835,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,123,880 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,589,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทัวไป ได้แก่ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก ภารโรง และคนครัว  
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 122,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวตามมติ ครม. และเงินเพิมค่า
ครองชีพตามคุณวุฒิการศึกษาให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ผู้
ดุแลเด็ก ภารโรงและคนครัว

งบดําเนินงาน รวม 12,186,135 บาท
ค่าตอบแทน รวม 309,460 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 309,460 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่ครูผู้ดูแล
เด็ก  และ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป สังกัดกองศูนย์
พัฒนาเด็ก อบต.หนองแสงและโรงเรียนอนุบาล อบต.ตําบลหนองแสง

ค่าใช้สอย รวม 8,575,455 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,846,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  15  คนๆ ละ  9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  1,620,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไปปฏิบัติหน้าทีใน ศพด.หนองแสง และ
โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง จํานวน  4  คนๆ ละ  9,000
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  432,000  บาท
(3) ค่าจ้างเหมาแม่บ้านรักษาความสะอาด ศพด.หนองแสง และโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนองแสง
จํานวน  4  คนๆ ละ  9,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน    432,000  บาท
(4) ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาการ ศพด.หนองแสง และโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนองแสง  จํานวน  2  คนๆ ละ 9,000  บาท  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน    216,000  บาท
(5) ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปกเย็บ
เล่ม  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   40,000 บาท
(7) ค่าจ้างครูต่างชาติ เพือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของ
โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง จํานวน 4
 คน จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 1,104,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่ายเป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของ ครู ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก

จํานวน 100,000 บาท

โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทางการศึกษาของคณะครู  ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก  และบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 300,000 บาท
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โครงการสนับสนุนค่าบริหารสถานศึกษา เพือดําเนินการเบิกหักผลักส่งให้
สถานศึกษาดําเนินการเอง ตามหนังสือ ที มท 0893.2/ว 1918 เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง

จํานวน 1,165,955 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
(1) ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 836,000 บาท
(2) ค่าหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 68,760 บาท 
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 27,740
 บาท 
(4) ค่าเครืองแบบนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 67,020
 บาท 
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืน
ฐาน จํานวน 46,735 บาท 
(6) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของโรงเรียนอนุบาล อบต.หนอง
แสง จํานวน  119,700 บาท 
โครงการสนับสนุนค่าบริหารสถานศึกษา เพือดําเนินการเบิกหักผลักส่งให้
สถานศึกษาดําเนินการเอง ตามหนังสือ ที มท 0893.2/ว 1918 สําหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง

จํานวน 3,122,800 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
(1) ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 1,512,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน จํานวน 1,360,800  บาท
(3) ค่าจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ   150,000  บาท
(4) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนอง
แสง จํานวน   100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน  เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อืน  ให้แก่ 
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง จํานวน 20,000 บาท 
(2) โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 2,999,220 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 222,500 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ  ฯลฯ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
แสง จํานวน 100,000 บาท 
(2) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ  ฯลฯ  โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง จํานวน 100,000
 บาท  โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
(3) เพือจัดซือเก้าอีพลาสติก แบบมีพนักพิง สําหรับใช้งานในกิจกรรม
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล อบต.หนอง
แสง จํานวน 100 ตัว ราคาตัวละ 225 บาท (ราคาตลาด) เป็น
เงิน 22,500 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่สายไฟฟ้า ปลัก  ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า  ฯลฯ ดังนี 
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง จํานวน 10,000 บาท 
(2) โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง จํานวน 10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่นไม้
กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง ผ้าปูโต๊ะ ทีนอน ผ้าเช็ดตัว ผ้า
เช็ดหน้า แก้วนํา แป้ง  สบู่ ยาสีฟัน สําหรับเด็กนักเรียน ฯลฯ
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง จํานวน 200,000 บาท 
(2) โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง จํานวน 150,000 บาท 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,006,720 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
แสง จํานวน 1604,800 บาท 
(2) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนอนุบาล อบต.หนอง
แสง จํานวน 434,720บาท 
(3) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สนง.คณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ) ทีอยู่ในเขตบริการของอบต
. จํานวน  7  โรงเรียน  จํานวน 967,200 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อ
สร้าง  เช่น  ตะปู  ค้อน  คีม ชะแลง  ขวาน สิว  เลือย สว่าน จอบ  ฯลฯ
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง จํานวน 10,000 บาท 
(2) โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง จํานวน 10,000 บาท 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนทีใช้ในการตัดหญ้า และ
กิจกรรมอืน ๆ ดังนี
 (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง จํานวน 10,000 บาท 
(2) โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง จํานวน 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด เมล็ดพันธุ์พืช  ฯลฯ
 ดังนี 
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง จํานวน 10,000 บาท 
(2) โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง  และอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ดังนี
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง จํานวน 70,000 บาท 
(2) โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง จํานวน 70,000 บาท

วัสดุการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สมุด หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน
สําหรับเด็ก  ดังนี
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง จํานวน 100,000 บาท 
(2) โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง จํานวน 100,000 บาท 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 302,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ 
(1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง จํานวน 80,000 บาท
(2)โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง  จํานวน 70,000 บาท

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง และ
โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
แสง และโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
แสง และโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับ 
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง จํานวน 20,000 บาท
(2)โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง   จํานวน   50,000 บาท

งบลงทุน รวม 475,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 475,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันวางของเอนกประสงค์ลายไม้ (ชนิดไม่มีฝาปิด)  12  ช่อง จํานวน  20  
ตัว

จํานวน 48,000 บาท

  ขนาด  กว้าง 115 x ลึก 30 x สูง 155 ซม.  ราคา ตัวละ 2,400
 บาท(ราคาตลาด)

ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานกระจก  2  ชัน จํานวน 8,000 บาท
ขนาด ยาว 85 x ลึก 40 x สูง 85 ซม.  จํานวน  2  ตัว ๆ
 ละ 4,000 บาท (ราคาตลาด)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู จํานวน 5,000 บาท
ขนาด 90 x 45  x 180 เชนติเมตร ชันเหล็กปรับระดับได้
จํานวน 3 ชัน  1 หลัง ราคาหลังละ 5,000 บาท (ราคาตลาด)
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี (สําหรับครู) จํานวน 8 ชุด จํานวน 32,000 บาท
ขนาดกว้าง 60 x ยาว 120 x สูง 75 ซม.  ราคาชุดละ  4,000 บาท (ราคา
ตลาด)
-   โต๊ะ  วัสดุทําจากไม้อัด ขาเหล็ก 
-   เก้าอีบุนวมมีพนักพิง  มีล้อเลือน
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จํานวน  4  ตัว จํานวน 4,800 บาท
ขนาด  กว้าง 60 x ยาว 80 x สูง 75 ซม.  มีชันวาง CPU ราคา ตัว
ละ  1,200 บาท (ราคาตลาด)
โต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 8 ตัว จํานวน 13,200 บาท
คุณลักษณะพืนฐานมีพืนผิวหน้าเคลือบวัสดุโฟเมก้ามันสี
ขาว ขนาด  กว้าง 75 x ยาว 180 x สูง 70  ราคา ตัว
ละ 1,650  บาท    (ราคาตลาด)
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ครุภัณฑ์การศึกษา
ชันวางรองเท้าสําหรับเด็ก 3 ชัน ขาไม้ จํานวน 50 ตัว จํานวน 35,000 บาท
ขนาด ยาว 65 x ลึก 30 x สูง 44 ซม. พืนวางเป็นตะแกรงเหล็ก
เคลือบ ราคา ตัวละ 700 บาท (ราคาตลาด)
ชันวางหนังสือแบบโชว์ปก จํานวน 5 ตัว จํานวน 11,000 บาท
 ขนาด  กว้าง 85 x สูง 85 x ลึก 25 ซม. มี 4 ชัน ราคาอัน
ละ  2,200 บาท (ราคาตลาด)
ชุดโต๊ะ- เก้าอี สําหรับรับประทานอาหารของเด็กนักเรียน จํานวน 40 ชุด จํานวน 152,000 บาท
 ผลิตจากโครงเหล็กอย่างหนา 1.2นิว x 1.2นิว หนา 1.2 มม.
หน้าพืนโต๊ะผลิตจากไม้ MALAMINE หนา 16 มิล สีขาว 
 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะขนาด   120 x 60 x 50 ซม. จํานวน 1 ตัว และ 
เก้าอียาว     120 x 30 x 30 ซม. จํานวน 2 ตัว ราคาชุดๆ ละ 3,800
 บาท (ราคาตลาด)
โต๊ะ-เก้าอี นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน  40 ชุด จํานวน 63,200 บาท
ตามคุณสมบัติ โต๊ะเรียน มอก 1494/2541 และเก้าอีเรียน มอก
 1495/2541  ขนาดโต๊ะเรียน  หน้าโต๊ะ 40x 60 ซม. ความสูง
โต๊ะ 67 ซม.  ขนาดเก้าอีเรียน  38 x 38 ซม. ความสูงเก้าอี 38 ซม. (จาก
พืนถึงพืนรองนัง) ราคาชุดละ 1,580 บาท (ราคาอ้างอิงจากงบประมาณ
เบิกจ่าย ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรโข่ง ขนาด 60 วัตต์ จํานวน  4 ตัว จํานวน 10,000 บาท
คุณลักษณะ โทรโข่ง ขนาด  60  วัตต์  มีแบตเตอร์รีในตัว  ชาร์ทได้  ใช้
ถ่านได้  มีสายสะพายไหล่  ราคา เครืองละ 2,500 บาท (ราคาตลาด)
ลําโพงเอนกประสงค์ล้อลาก จํานวน 1 ชุด จํานวน 7,000 บาท
มีแอมป์ในตัว ขนาดลําโพง 12 นิว 350วัตต์ 
มี USB SD CARD เล่น MP3
มีไมค์ลอยมือถือย่าน VHF 2 ตัว
มีแบตเตอรีในตัวและสามารถชาร์จได้
มีล้อลากพร้อมมือจับ
ราคา ชุดละ 7,000 บาท (ราคาตลาด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองซักผ้าฝาบน  ขนาด 13 -15 กิโลกรัม  จํานวน  1  เครือง  (ราคา
ตลาด)

จํานวน 15,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน   จํานวน  2  เครือง  ราคา
เครืองละ 16,000 บาท

จํานวน 32,000 บาท

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
(2) เครืองปรินเตอร์เลเซอร์สี/ชนิด LED สีแบบ Network จํานวน  2  
เครือง  ราคาเครืองละ  12,000 บาท

จํานวน 24,000 บาท

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
(3) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 
เครือง ราคาเครืองละ 3,300 บาท

จํานวน 6,600 บาท

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
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ครุภัณฑ์อืน
เตียงนอนเหล็กพร้อมทีนอน จํานวน 2 ชุด จํานวน 9,000 บาท
คุณสมบัติ เป็นเตียงนอนเหล็กพืนตะแกรง    1 ชุด ประกอบด้วย เตียง
เหล็กขนาด 3 ฟุต   1 อัน ทีนอน 3 ฟุต 1 อัน หมอน 1 ใบ ผ้าปูที
นอน 1 ฝืน  ปอกหมอน 1 ฝืน ราคาชุดละ 4,500 บาท (ราคาตลาด)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,401,120 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,401,120 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,401,120 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17เพือดําเนินโครงการอาหาร
เสริม(นม)ตังแต่ระดับอนุบาล-ป.6 จํานวน 185,120 บาท
(2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตพืนทีรับผิดชอบของ อบต. 8 โรงเรียน เพือ
ดําเนินโครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 2,216,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,119,315 บาท
งบบุคลากร รวม 1,407,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,407,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 987,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ในสังกัดกองสาธารณ
สุข ฯ ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ นักบริหารงาน
สาธารณสุข (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ) และ เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  และ
นักบริหารงานสาธารณสุข (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดกองสาธารณสุข ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้
ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

งบดําเนินงาน รวม 512,255 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,255 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 112,255 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ใน
สังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ  
ค่าประกันภัยรถยนต์ขยะ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปกเย็บเล่ม  
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
ส่วนตําบล ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน  เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุง รักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อืน ทีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ  นําดืม  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจัดชือวัสดุในการทําความสะอาด เช่น ไม้กวาด  ตระกร้า และอืนๆ ที
เกียวข้องกับการจัดการเก็บขยะ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงสําหรับรถยนต์ ของกองสาธารณสุขฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน รถเก็บขยะ และ
ทรัพย์สินอืน  ทีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 598,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 598,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 333,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 33,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย  28  หมู่บ้าน
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเลป
โตสไปโรสิต (ฉีหนู)  โรคเอดส์  โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ โรคเมอร์ศ ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

โครงการป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น การตรวจหาสารเคมีในเลือด โรคเบา
หวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ อุบัติเหตุ ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําด้านสุขภาพตําบลหนองแสง จํานวน 50,000 บาท
โครงการอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 264,400 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท

(1) ค่านํามันดีเซลเพือใช้ผสมนํายาเคมีพ่นหมอกควันกําจัดยุง
ลาย     จํานวน 50,000 บาท
(2) ค่านํามันเบนซินเพือใช้เป็นเชือเพลิงสําหรับเครืองพ่นหมอกควันกําจัด
ยุงลาย  จํานวน 30,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 184,400 บาท
(1)ค่าจัดซือนํายาเคมีพ่นหมอกควัน  จํานวน 86,400 บาท
(2) ค่าจัดซือทรายอะเบทกําจัดลูกนํายุงลาย จํานวน  98,000  บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,952,615 บาท
งบบุคลากร รวม 2,434,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,434,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,005,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์  ได้แก่ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมฯ นักบริหารงาน
สวัสดิการฯ(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) นักบริหารงานสวัสดิการฯ (หัวหน้า
ฝ่ายสังคมสังเคราะห์) นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชนและเจ้า
พนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคมฯ นักบริหารงานสวัสดิการฯ(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) นักบริหาร
งานสวัสดิการฯ (หัวหน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห์)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 351,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดส่วนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ไก้แก่ ตําแหน่งผู้
ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 ตําแหน่ง และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน 

งบดําเนินงาน รวม 513,355 บาท
ค่าตอบแทน รวม 223,355 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 198,355 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในสังกัดกองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ใน
สังกัดกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 35,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้า
ปกเย็บเล่ม   ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  จํานวน 30,000 บาท
(2) ค่าล้างอัด ขยายภาพ จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา  ของ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ในสังกัดกองสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน  เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุง รักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อืน 

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ แบบพิมพ์ ยางลบ นํา
ดืม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสงและอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอืน  ทีมีวงเงิน
เกิน 5,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวอบอุ่น จํานวน 50,000 บาท
โครงการเพิมศักยภาพสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 400,000 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน จํานวน 250,000 บาท
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน จํานวน 400,000 บาท
โครงการสนับสนุนกิจกรรมบทบาทสตรีเพือการพัฒนา จํานวน 100,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,534,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,985,945 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,985,945 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,474,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
ช่าง ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  นักบริหารงานช่าง(หัวหน้า
ฝ่ายก่อสร้าง) วิศวกรโยธา นายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง และนักบริหาร
งานช่าง(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 426,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กอง
ช่าง ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ และผู้ช่วย
ช่างไฟฟ้า
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,685 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 498,355 บาท
ค่าตอบแทน รวม 198,355 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 158,355 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในสังกัดกองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ใน
สังกัดกองช่าง

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปกเย็บเล่ม  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    จํานวน 
15,000 บาท
(2) ค่าล้างอัด ขยายภาพ จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่ายเป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา  ของพนักงานส่วนตําบล  
พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง

จํานวน 60,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน  เช่น รถยนต์
ส่วนกลาง เครืองคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อ
สร้าง และทรัพย์สินอืน 

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  เต้าเสียบ บัลลาสต์  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อ
สร้าง  เช่น  ตะปู  ค้อน  คีม ชะแลง  ขวาน สิว  เลือย สว่าน จอบ  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น พู่กัน สี ภาพถ่ายดาว
เทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง  และอืนๆ  ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
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งบลงทุน รวม 49,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท จํานวน 3,500 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน  เก้าอีพนักพิง บุด้วยฟองนํา หุ้มด้วยหยัง เบาะด้าน
หลังหุ้มด้วย PVC ท้าวแขนบุนวม  ปรับขึนลงด้วยระบบไฮโดรลิค หมุน
ได้โดยรอบ ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาด กว้าง 62 x  ยาว 65 x  
สูง110-120 ซม.

ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าจัดซือกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า จํานวน 1 เครือง ราคา 
34,000 บาท

จํานวน 34,000 บาท

ราคาและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ
ค่าจัดซือไม้สต๊าฟ แบบพับ-ชัก จํานวน 1 อัน ๆ ละ  4,500 บาท จํานวน 4,500 บาท
ขนาด ความยาว 3.0 เมตร กว้าง 5 ซม. หนา 2 ซม. ทําจากอลูมิเนียม
 สามารถพับเก็บได้ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที)  จํานวน 1 
เครืองราคา 7,900 บาท

จํานวน 7,900 บาท

คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,116,500 บาท
งบลงทุน รวม 4,916,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,916,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระยอม หมู่ที 17 (เส้นทาง
ท้ายบ้านไปโรงสีชุมชน) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 231,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอกขวาง หมู่ที 6 (เส้นทางติด
บ้านนายบุญเหลือ  สืบสุทร) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 
ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 475.00 ตร.ม. วางท่อระบายนําขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. จํานวน 6 ท่อน 1 จุด ส่งวัสดุทดสอบหน่วย
งานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด

จํานวน 249,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที 26 (เส้น
ทางติดทีนางประคอง  ทุมมา) ขนาด กว้าง 3.50 ม. ยาว 155.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 543.00 ตร.ม.. เสริมลูกรังชันรอง
ผิวทางหนาเฉลีย 0.20 ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 109.00 ลบ.ม.ส่งวัสดุ
ทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 296,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเดินคํา หมู่ที 27 (เส้นทางหน้า
บ้านนายสุริยันต์  แก้วภา) ขนาด กว้าง5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 
ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.ส่งวัสดุทดสอบหน่วย
งานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด

จํานวน 256,500 บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบมทุ่ง หมู่ที 13 (เส้นทางสี
แยกบ้านนายทวี  ปะมะพุดโธ) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลียข้างละ 0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติด
ตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 128,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบมทุ่ง หมู่ที 13 (เส้นทางสี
แยกหอกระจายข่าว)ขนาด กว้าง5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม.ส่งวัสดุทดสอบหน่วย
งานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด

จํานวน 179,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปลาบู่ หมู่ที 14 (เส้นทางไป
บ้านโสกยาง) ขนาด กว้าง5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 0.50 ม. 
ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อ
สร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 385,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปลาบู่ หมู่ที 14 (เส้นทางรอบ
บ้านด้านทิศเหนือ) ขนาด กว้าง5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 179,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ หมู่ที 20 (เส้นทางหน้า
วัดบ้านโพธิ) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 0.25 ม. 
ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อ
สร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 215,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองห้องเหนือ หมู่ที 21 (เส้น
ทางหน้าวัดสองห้องเหนือ) ขนาด กว้าง5.00 ม. ยาว 94.00 ม. หนา 0.15 ม
. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 470.00 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 241,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกยาง หมู่ที 15 (เส้นทางไป
บ้านปลาบู่) ขนาด กว้าง5.00 ม. ยาว 43.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 215.00 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 1.50 ม. ส่ง
วัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 112,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกยาง หมู่ที 15 (เส้นทางไป
บ้านหนองเดิน) ขนาด กว้าง5.00 ม. ยาว 190.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 950.00 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 
1.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 495,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเดิน หมู่ที 16 (เส้นทาง
ไปเมรุ) ขนาด กว้าง4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. เสริมดินชันรองผิวทางหนาเฉลีย 0.15 ม. 
หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม.วางท่อระบายนําขนาด เส้าผ่าศูนย์
กลาง 0.30x1.00 ม. จํานวน 72ท่อน พร้อมบ่อพัก 1 จุดส่งวัสดุทดสอบ
หน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบ
ต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 155,500 บาท

โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที 24 (เส้นทางหลักไป
ต.หนองทุ่ม) โดยวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 
จํานวน 263ท่อน พร้อมบ่อพัก 5 จุด พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 223,500 บาท
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โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านหนองแสง หมู่ที 2 (เส้นทางไปแก่งน้อย) 
โดยวางท่อระบายนําผ่าซีก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. รวมระยะ
ทาง 120 ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองแสง
กําหนด

จํานวน 52,500 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านแดง หมู่ที 12 (เส้นทางรอบบ้าน
ด้านทิศตะวันออก) ขนาด กว้างเฉลีย 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. โดยเสริมดิน
หนาเฉลีย 0.50ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 450.00 ลบ.ม. พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 43,500 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านแดง หมู่ที 12 (เส้นทางรอบบ้าน
ด้านทิศเหนือ) พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
กําหนด 
- ตอนที 1 ขนาด กว้างเฉลีย 4.00 ม. ยาว 409.00 ม. โดยเสริมดินหนา
เฉลีย 0.50ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 920.00 ลบ.ม. วางท่อระบายนํา
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. 1 จุด จํานวน 6 ท่อน และ ท่อระบาย
นําขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 1 จุด จํานวน 6 ท่อน พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ 
- ตอนที 2 ขนาด กว้างเฉลีย 5.50 ม. ยาว 41.00 ม. โดยเสริมดินหนาเฉลีย 
1.50ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 431.00 ลบ.ม. วางท่อระบายนําขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 1 จุด จํานวน 8 ท่อน พร้อมติดตังป้าย
โครงการ

จํานวน 144,500 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านโพธิ หมู่ที 10 (เส้นทางจากลําห้วย
ร่องกระโดนถึงนา นายชรัช สุนทรวงศ์) ขนาด กว้างเฉลีย 6.00 ม. ยาว 
700.00 ม. โดยเสริมดินหนาเฉลีย 0.80ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 
3,248.00 ลบ.ม. วางท่อระบายนําขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 
จํานวน 16 ท่อน 2 จุด พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด

จํานวน 313,500 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที 19 (เส้นทางไป
ดอนตาปู่) ขนาด กว้างเฉลีย 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. โดยเสริมดินหนา
เฉลีย 0.80ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1,034.00 ลบ.ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 93,500 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองโน หมู่ที 8 (เส้นทางรอบหมู่
บ้านด้านทิศใต้) ขนาด กว้างเฉลีย 5.00 ม. ยาว 350.00 ม. ม. โดยเสริมดิน
หนาเฉลีย 0.30ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1,047.00 ลบ.ม. พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 101,500 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจรลูกรังบ้านโนนท่อน หมู่ที 11 
(เส้นทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านไปบ้านโพธิ) ขนาด กว้างเฉลีย 5.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. ม. โดยเสริมดินหนาเฉลีย 0.30ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 
795.00 ลบ.ม. ลงผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย 0.20ม.หรือมีปริมาณไม่น้อย
กว่า 520.00 ลบ.ม.พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงกําหนด

จํานวน 163,500 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจรลูกรังบ้านโพธิ หมู่ที 10 
(เส้นทางไปฝายบ้านแดง) ขนาด กว้างเฉลีย 5.00 ม. ยาว 950.00 ม. โดย
เสริมดินหนาเฉลีย 0.30ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1,511.00 ลบ.ม. ลง
ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย 0.20ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 988.00 ลบ.ม. 
วางท่อระบายนําขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 2 จุด จํานวน 14 
ท่อน  พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 309,500 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านงัวเจริญ หมู่ที 28 (เส้นทางหลังวัด
ป่าบ้านน้อยหัวงัว) ขนาด กว้างเฉลีย 5.50 ม. ยาว 550.00 ม. ม. โดยลงผิว
จราจรลูกรังหนาเฉลีย 0.20ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 627.00 ลบ.ม. 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 100,500 บาท
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุกบ้านสองห้องกลาง 
หมู่ที 22 (เส้นทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านไป ต.โพธิชัย) ขนาด กว้างเฉลีย 
5.00 ม. ยาว 360.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรหินคลุกหนาเฉลีย 0.15ม. หรือ
มีปริมาณไม่น้อยกว่า 278.00 ลบ.ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบ อบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 247,500 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตรในพืนที
ตําบลหนองแสง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 982,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และคน
ประจํารถขยะ 2 ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี และเงิน
เพิมค่าครองชีพตามคุณวุฒิ ให้แก่ พนักงานจ้าง 

งบดําเนินงาน รวม 622,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท

ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อม
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนขยะและการติดตาม
ประเมินการดําเนินงาน

จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ ขนาด 120 ลิตร พร้อมฝา
ปิด จํานวน 100 ใบ ราคาใบละ 1,200 บาท (ราคาตลาด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนทีเกียวข้องกับรถเก็บ
ขยะ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท
เพือจัดซือเครืองแต่งกายสําหรับพนักงานขับรถขยะและพนักงานประจํา
รถจัดเก็บขยะ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตําบล จํานวน 20,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลหนองแสง จํานวน 30,000 บาท
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายค่าจัดซือหนังสือพิมพ์และวารสารประจําศูนย์อ่านหนังสือทีทํา
การ อบต. หนองแสง หนังสือระเบียบกฎหมายสือหนังสือพิมพ์และวารสาร
หรือหนังสือต่างๆเพือใช้ในการปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานนมัสการพระพุทธรูปนาคปรก สรงกู่บ้านแดง จํานวน 40,000 บาท
โครงการร่วมสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม จํานวน 250,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอวาปีปทุม เพือจัดงานออนซอนกลองยาว
ชาววาปี ของดีพืนบ้าน 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,006,010 บาท
งบบุคลากร รวม 1,530,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,530,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,059,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  สังกัดกองส่งเสริมการ
เกษตร ได้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมเกษตร นักบริหารงานการ
เกษตร(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร) และนักวิชาการเกษตร 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการ
เกษตร และนักบริหารงานการเกษตร(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
เกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษชัวคราวตามมติ ครม. ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร
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งบดําเนินงาน รวม 1,715,770 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,520 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดกองส่งเสริมการเกษตร

ค่าใช้สอย รวม 1,119,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 819,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้า
ปกเย็บเล่ม  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    จํานวน 45,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป จํานวน 7 คน  x 9,000 บาท x 12  เดือน
จํานวน 756,000 บาท
(3) ค่าล้างอัด ขยายภาพ จํานวน 3,000  บาท
(4) ค่าจ้างเหมาขยายเขตโทรศัพท์  15,000  บาท  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา  ของพนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ในสังกัดกองส่งเสริมการเกษตร  
โครงการจัดทําฟาร์มสาธิตการเลียงไก่ไข่อินทรีย์ จํานวน 50,000 บาท
โครงการส่งเสริมการจัดตังสหกรณ์ข้าวตําบลหนองแสง จํานวน 50,000 บาท
โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สารอินทรีย์ในการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวตําบลหนองแสง จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน  เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุง รักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อืน 

ค่าวัสดุ รวม 431,250 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 41,250 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ  นําดืม ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท
(2) เพือจัดซือเก้าอีพลาสติกแบบมีพนักพิง  จํานวน 50 ตัว ราคาตัว
ละ 225 บาท (ราคาตลาด) เป็นเงิน 11,250 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุก่อ
สร้าง เช่น ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ขวาน สิว เลือย จอม เสียม พลัว ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์  เช่น เข็ม ไซ
ริงค์  เวชภัณฑ์  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุการเกษตร  เช่น  ถังพลาสติกทํานําหมักชีวภาพใช้
ในศูนย์ กากนําตาล จัดซือปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช ท่อนํา สายยาง จอบ เสียม อุปกรณ์การเกษตรทีเกียวข้อง ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และอืนๆ  ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาวิถีชีวิตเกษตรตําบลหนองแสง
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายค่านําประปาศูนย์พัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรตําบลหนองแสง
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,760,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,060,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะโฟเมก้าหน้าขาวแบบขาพับได้ ขนาด 60 x 150 x 75 ซม. 
จํานวน 10 ตัว ตัวละ 1,200 บาท (ราคาตลาด)

จํานวน 12,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองนวดข้าว เครืองยนต์ดีเซลขนาด 5 แรงม้า จํานวน 1 เครือง จํานวน 33,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองสีข้าวขาว ข้าวกล้อง จํานวน 40,000 บาท

คูณลักษณะ มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า  220 V ขนาด  58 x75x140 ซม. 
ค่าจัดซือตาชังแบบมีตุ้มถ่วง ขนาด 500 กิโลกรับ 1 เครือง จํานวน 10,000 บาท
จัดซือซองเหล็กบังคับโค-กระบือ  จํานวน 10 ชุด ชุดละ 10,000 บาท (ราคา
ตลาด)

จํานวน 100,000 บาท

โครงสร้างทําด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 1.5 นิว ความกว้างของซองไม่น้อยกว่า 65 ซม. ความสูงไม่น้อย
กว่า 150  ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร มีช่องสําหรับคัดท้ายโคอย่าง
น้อย 3 ระดับ พร้อมเหล็กคัดท้ายและประตูหน้าขนาดไม่น้อย
กว่า 150 ซม. 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 245,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐานและราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ
เครืองกลันนําแบบไม่มีตู้ จํานวน 25,000 บาท
สําหรับนํากลันบริสุทธิ แบบการกลันครังเดียว
ตัวเครืองประกอบอยู่บนฐานเหล็ก (เป็นแบบไม่มีตู้)
ปริมาณการกลันนํา 4 ลิตร/ชัวโมง
ฮีตเตอร์ทําจากโลหะ Chromium plate
ค่าการนําไฟฟ้า 3-4 us/cm
กําลังไฟฟ้า 3,000 วัตต์
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เครืองปันเหวียงหนีศูนย์ จํานวน 120,000 บาท
ความเร็วในการปันสูง
สุด 15,000 rpm (21,380xg) Rotor 24x1.5/2 ml
สําหรับการปันแยกสารปริมาณน้อยให้ตกตะกอน ด้วยเทคนิคของแรง
เหวียงหนีศูนย์
ควบคุมการทํางานด้วยระบบ Microprocessor Control
จอแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า Large LCD display
ปุ่มทํางานมีทังระบบสัมผัสและปุ่มหมุน
หน้าจอสามารถแสดงค่า Speed , RCF ,Ranning time
มอเตอร์เป็นแบบไม่ใช้แปรงถ่าน (Brushless motor)
ตังเวลาทํางานได้
มีระบบ Safety 

เครืองสกัดสารระเหยโดยคาร์บอนไดออกไซด์เหลว ขนาดเล็ก จํานวน 330,000 บาท
ขนาดมอเตอร์ 1.2 hp, 120 Volt, 8.5 amp, กําลังหมุน 1,725 r/rpm
อัตราแรงอัด 0/4500 ต่อตารางนิว  การทํางานต่อรอบการสกัด (50
 มล.) 60-90 นาที ต่อรอบ

ตู้ควบคุมความชืน จํานวน 15,000 บาท
ความชืน : 20-55% RH ถึงความชืนห้อง
ขนาดด้านนอก 334 x 328 x 538 mm
ขนาดด้านใน 310 x 300 x538 mm
พร้อม อุปกรณ์  ถาดแบบใส่เลือนเข้าออกได้ สามารถรับนําหนักได้ไม่
น้อยกว่า 12 กิโลกรัม ปรับระดับชันได้ไม่น้อยกว่า 15 ระดับ 
นําหนักตู้ : 10 กิโลกรัม
ขนาดความจุ : 50 ลิตร

ตู้ปฏิบัติการปลอดเชือ จํานวน 120,000 บาท
โครงสร้างภายนอกทําจาก Expoxy coated cold rolled steel     
พืนทีปฎิบัติงานทําจาก Stainless Steel  
ควบคุมการทํางานด้วยระบบ  Microprocessor    
อัตราการไหลเข้าของอากาศไม่น้อยกว่า  0.50 m/s    
จอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD 
ด้านหน้าเป็นกระจกใสชนิด Two-
layer laminated loughened glass หนา 5 มม  เลือนขึน-ลง ได้ใน
แนวดิง    
HEPA Filter มี 2 ชุด ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค 0.3
 ไมครอน  ได้ 99.999 %   
 ประตูเปิดได้สูงสุด 400 มิลลิเมตร    
 หลอด UV Lamp เพือฆ่าเชือจํานวน  1  จุด   
 หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่าง ไม่น้อยกว่า 800 W    
ภายในตู้มีขนาด  600 x 500 x 540  มิลลิเมตร    
ภายนอกตู้มีขนาด  700 x 650 x1230  มิลลิเมตร    
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์  50 เฮิร์ท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืนทีมี
วงเงินเกิน 5,000 บาท
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือ
สถานทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการขุดเจาะบ่อนําบาดาลพร้อม จัดทําหอสูงและระบบส่งนําจากบ้านโสก
ยาง-ศูนย์พัฒนาวิถีชีวิตเกษตรตําบลหนองแสง ตามแบบ อบต.กําหนด

จํานวน 200,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารสองชันให้สามารถใช้การได้ โดยปรับปรุงเป็นห้อง
ทํางาน 1 ห้อง ห้องรับรอง 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ตามแบบ อบต
.หนองแสงกําหนด

จํานวน 500,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในทีสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพืออนุรักษ์ดินและนํา จํานวน 10,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,949,600 บาท
งบกลาง รวม 21,949,600 บาท
งบกลาง รวม 21,949,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายสํานักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามเพือจ่ายเงินสมทบกอง
ทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแสง โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
มหาสารคาม

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,297,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพสําหรับผู้สูงอายุในตําบลหนองแสง ประจําปีงบ
ประมาณ  2560 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,272,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพสําหรับผู้พิการในตําบลหนองแสง ประจําปีงบ
ประมาณ  2560

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพสําหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ในตําบลหนอง
แสง ประจําปีงบประมาณ  2560 

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายใช้เพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 700,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน  อบต.หนอง
แสง เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแสงตามระเบียบ สปสช. อบต.ขนาดใหญ่ ไม่ตํา
กว่า 50 % ของงบประมาณทีได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554 
จํานวน 500,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสง เพือจ่ายสมทบกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสงในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล1ส่วน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553
  จํานวน 200,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 290,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (อบต.) ประจําปีงบประมาณ  2560 ( 1 % ของรายได้ไม่รวมเงินอุด
หนุนและเงินอุทิศให้) โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวัน
ที 14 สิงหาคม 2558  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวัน
ที 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว
 1264 ลงวันที  30 พฤษภาคม 2557
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