
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
อําเภอ วาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 92,292,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 16,556,244 บาท
งบบุคลากร รวม 11,469,792 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
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 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 5,603,592 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,963,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ในสังกัดสํานัก
ปลัด ได้แก่ ตําแหน่ง ปลัด รองปลัด หัวหน้าสํานักปลัด          นักบริหาร
งานทัวไป(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป) นักบริหารงานทัวไป(หัวหน้า
ฝ่ายนโยบายและแผน) นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ)  เจ้า
หน้าทีตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทัวไป นิติกร เจ้าหน้าทีวิเคราะห์
นโยบายและแผน บุคลากร เจ้าหน้าทีป้องกันภัย เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  และเจ้าพนักงานธุรการ

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,265,424 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป  ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล  ผู้ช่วยนัก
ประชาสัมพันธ์ พนักงานขับรถ และคนงานทัวไป 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 68,568 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 4,842,752 บาท
ค่าตอบแทน รวม 487,752 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 417,752 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป สํานักปลัด  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในสังกัดสํานักปลัด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ใน
สังกัดสํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 3,050,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 890,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ ค่าประกันภัยรถ
ยนต์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปกเย็บเล่ม  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ จํานวน 275,000 บาท  
(2) เพือค่าจ้างเหมาผู้เชียวชาญสํารวจความพึงพอใจการให้บริการและ
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประจําปี จํานวน 25,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายงานต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธีงานประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป สังกัดสํานักปลัด  5 คน จํานวน 540,000
 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
(1) ค่ารับรอง เพือจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุมสภา  คณะตรวจแนะนํา
การปฏิบัติงานของ อบต.  คณะเยียมชม อบต. และคณะ
อืนๆ จํานวน 50,000 บาท
(2) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  ในการจัดงานกิจกรรมวัน
สําคัญ  และโอกาสต่าง ๆ ทีมีความจําเป็นและความเหมาะ
สม  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 500,000 บาท

ค่ารังวัดทีดินสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่ารังวัดทีดินสาธารณะ ในเขตตําบลหนอง
แสง
โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหารพนักงาน 
พนักงานจ้างและผู้เกียวข้อง

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการทํางานของผู้
บริหารพนักงาน พนักงานจ้างและผู้เกียวข้อง
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โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ ฯ จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ ฯ
โครงการศึกษาดูงานเพือเพิมวิสัยทัศน์การทํางานแก่สมาชิกสภาฯ  พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรในท้องถิน

จํานวน 500,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานเพือเพิมวิสัยทัศน์การทํางานแก่
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคลากรในท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สิน
อืน เช่น รถยนต์ส่วนกลาง เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุง
รักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน 

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ 
 แบบพิมพ์ ยางลบ  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  เต้าเสียบ บัลลาสต์  ฯลฯ

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

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อ
สร้าง  เช่น  ตะปู  ค้อน  คีม ชะแลง  ขวาน สิว  เลือย สว่าน จอบ  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 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
เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์เป็นรายเดือน  ตามใบอนุญาตเลข
ที 8/2549 แก่ ปณ.วาปีปทุม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น ค่าบริการระบบอินเตอร์
เน็ต อืนๆรวมทังค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  สําหรับทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล  
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งบลงทุน รวม 213,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 163,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดชือเก้าอีพลาสติก อย่างหนา จํานวน 100 ตัว ราคาตัวละ 300 บาท(ราคา
ตลาด)

จํานวน 30,000 บาท

ตู้เหล็กสูง บานเลือนกระจก 4 ชัน จํานวน  5 หลัง ราคาหลังละ 7,000 บาท 
(ราคาตลาด)

จํานวน 35,000 บาท

ลักษณะ ตู้เหล็กบานเลือนกระจกสูง แบบถอดประกอบได้ 
   ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม.  ลึก 45 ซม.  สูง 180 ซม
   โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
    ชันวางทําด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
    มี 4 ชัน สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ

โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว   จํานวน 32 ตัว ราคาตัวละ 1,400 บาท (ราคา
ตลาด)

จํานวน 44,800 บาท

ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม.  ยาว  180 ซม.  สูง 75  ซม  หนา 2.5
 ซม. 
โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กแป๊ป 1.2 นิว หนา 1 มม. ชุบโครเมียม 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวีดีโอ จํานวน 1 ตัว จํานวน 12,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน   ขนาดความละเอียด ไม่น้อย
กว่า 10.0 MEGA PIXELS  สามรถซูมได้ 50 เท่า  พร้อมอุปกรณ์ชาร์จ
แบตเตอรี และการ์ดบันทึกข้อมูล
ไมโครโฟนไร้สาย แบบ 4 ไมค์ จํานวน 9,600 บาท
เพือจัดซือไมโครโฟนไร้สาย แบบ 4 ไมค์  ระบบคลืน UHF ตัวรับสัญญา
ระบบติจิตอล ไมโครโฟนใช้ระบบถ่าน AA (ราคาตลาด)
วิทยุสือสารมือถือ จํานวน 6 เครือง จํานวน 10,800 บาท
ราคาเครืองละ  1,800 บาท (ราคาตลาด)
คุณลักษณะ พืนฐาน ดังนี
  สัญญษนสือสารไม่น้อยกว่า 60 ช่อง
  กําลังส่ง ไม่น้อยกว่า 7 วัตต์
  สามารถใช้สือสารในทีโล่งได้ ไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลเมตร
  พร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ เสายาง  แบตเตอรี  แท่นชาร์ทและคลิปหลัง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดชือเครืองตัดเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครือง จํานวน 9,500 บาท
ขนาดเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า เครืองยนต์ 4 จังหวะ พร้อม
อุปกรณ์สายสะพายและใบตัดญ้า
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  คุุณลักษณะ
พืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามแบบ 
อบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตําบลหนองแสง เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับอําเภอ อําเภอวาปีปทุม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอวาปีปทุม  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพือใช้
ในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆทีอําเภอวาปีปทุมจัดขึน 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประเมินผลแผนการดําเนินงานและสํารวจความพึงพอใจของ
ประชนในรอบปี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลแผนการดําเนินงานและ
สํารวจความพึงพอใจของประชนในรอบปี

งานบริหารงานคลัง รวม 3,542,215 บาท
งบบุคลากร รวม 2,347,056 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,347,056 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,783,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในสังกัดกองคลัง ได้แก่ ผู้
อํานวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง(หัวหน้าฝ่ายบัญชี)  นักวิชาการจัด
เก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลังและนักบริหาร
งานคลัง(หัวหน้าฝ่ายบัญชี)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 461,988 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกอง
คลัง ได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
บันทึกข้อมูล  และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,148 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,195,159 บาท
ค่าตอบแทน รวม 412,159 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 387,159 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองคลัง 
จํานวน 187,159 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 558,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 208,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้า
ปกเย็บเล่ม  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ   จํานวน 100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาคนงาน จํานวน 1 คน  จํานวน  108,000 บาท

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

จํานวน 100,000 บาท

(2) โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.หนองแสง ระยะที 
3

จํานวน 200,000 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  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  เต้าเสียบ บัลลาสต์  ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  10:23:44 หน้า : 6/34



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อ
สร้าง  เช่น  ตะปู  ค้อน  คีม ชะแลง  ขวาน สิว  เลือย สว่าน จอบ  ฯลฯ

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

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 190,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 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 60,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจัดชือวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันภัย ได้แก่ กรวยสะท้อนแสง  เสือ
สะท้อนแสง  กระบองไฟ วัสดุเพือจัดทําป้ายจราจร ป้ายแจ้งเตือน และ
อืน ๆ 

งบลงทุน รวม 50,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,300 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
เลือยยนต์ จํานวน 2 เครือง จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือเลือยยนต์ แบบ 2 จังหวะ ราคา เครืองละ 15,000 บาท (ราคา
ตลาด) โดยมีคุณลักษณะทัวไป ดังนี
    - เป็นเครืองยนต์แบบ 2 จังหวะ
    - เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า
    - ขนาดบาร์ไม่ตํากว่า   14 นิว
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,823,190 บาท
งบบุคลากร รวม 1,375,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,375,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,135,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ในสังกัดกองการ
ศึกษา ได้แก่ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองศึกษา นักบริหารการศึกษา(หัว
หน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) นักวิชาการศึกษา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา นัก
บริหารการศึกษา(หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการ
ศึกษา ได้แก่ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
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งบดําเนินงาน รวม 447,630 บาท
ค่าตอบแทน รวม 129,630 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 109,630 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ใน
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 158,000 บาท

(1)เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปกเย็บเล่ม  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ  จํานวน 50,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาคนงาน 1 คน จํานวน 108,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่ายเป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน 50,000 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 27,464,247 บาท
งบบุคลากร รวม 5,136,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,136,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,024,880 บาท

เพือจ่ายค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,898,096 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง ได้แก่
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทัวไป ได้แก่ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก ภารโรง และคนครัว
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 213,984 บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษชัวคราวตามมติ  ครม. พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแสง

งบดําเนินงาน รวม 13,927,187 บาท
ค่าตอบแทน รวม 384,158 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 374,158 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ครู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.หนองแสง  และโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 

ค่าใช้สอย รวม 10,112,171 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,030,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพือได้มาซึงบริการ ดังนี 
 (1) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง จํานวน 20
 คน  เดือนละ 10,000 บาท 12 เดือน  เป็นเงิน 2,400,000 บาท
 (2) ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง จํานวน 2 คน เดือนละ 10,000
 บาท 12 เดือน บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
 (3) ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง จํานวน 2 คน เดือนละ 9,000
 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาการใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง จํานวน 2 คน เดือนละ 9,000
 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
(5) ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  
2,500 บาท
 (6) ค่าจ้างเหมาครูต่างชาติ เพือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แสง จํานวน 3 คน เดือนละ 23,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 828,000
 บาท
 (7) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารจํานวน 2 เครือง ๆ ละ 24,000 บาท เป็น
เงิน 48,000 บาท
 (8) ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปกเย็บ
เล่ม  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   จํานวน 80,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่ายเป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ ครู ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก

จํานวน 120,000 บาท

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทางการศึกษาของคณะครู ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 250,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทางการ
ศึกษาของคณะครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแสง ได้แก่ กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสําคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมจัดทําหลักสูตรท้องถิน กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิน  กิจกรรมคุณธรรมจากท้องนา  ฯลฯ   
โครงการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แสง  ได้แก่  กิจกรรมวันไหว้ครู   กิจกรรมค่ายลูกเสือ  กิจกรรมวันสุนทร
ภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
แบบโครงการ  Project Approach  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ฯลฯ  
โครงการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
กับชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแสง  ได้แก่  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผู้
ปกครอง  กิจกรรมเยียมบ้านสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ฯลฯ  
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แสง ได้แก่ กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน กิจกรรม
เข้าค่ายธรรมะ  กิจกรรมโตไปไม่โกง  ฯลฯ 
โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แสง ได้แก่ กิจกรรมหนูน้อยรักความสะอาด กิจกรรมทันตสุขภาพใน
โรงเรียน  กิจกรรม Big Cleaning Day  ฯลฯ 
โครงการสนับสนุนค่าบริหารสถานศึกษา เพือดําเนินการเบิกหักผลักส่งให้
สถานศึกษาดําเนินการเอง ตามหนังสือ ที มท 0893.2/ว 1918 เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง

จํานวน 2,655,671 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
(1)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน   จํานวน 100,000
 บาท
(2)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  จํานวน 50,000 บาท
(3)ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน สําหรับนักเรียนระดับปฐม
ศึกษา( ป.1 – ป.6)   ทีบิดา /มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่
เกิน 40,000 บาท/คน/ปี(ไม่เกินร้อยละ 40 ของจํานวนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา) อัตรา คนละ 500 บาท/คน/ภาคเรียน  จํานวน 57,500
 บาท  รายละเอียดดังนี
           3.1 ภาคเรียนที2/2560  จํานวน  45  คน ๆละ 500  บาท  เป็น
เงิน   22,500  บาท
           3.2 ภาคเรียนที 1/2561 จํานวน  70  คน ๆละ 500  บาท  เป็น
เงิน   35,000 บาท
 (4)   ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จํานวน 652,750  บาท ราย
ละเอียดดังนี
           4.1 รายหัว   จํานวน 577,500   บาท รายละเอียด ดังนี
  4.1.1  ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 291,550  บาท
       - ภาคเรียนที 2/2560  จํานวน  163  คน ๆละ 850  บาท  เป็น
เงิน   138,550  บาท
       - ภาคเรียนที 1/2561  จํานวน  180  คน ๆละ 850  บาท  เป็น
เงิน  153,000  บาท
  4.1.2 ระดับประถมศึกษา จํานวน  285,950 บาท
            - ภาคเรียนที2/2560  จํานวน  121  คน ๆละ 950  บาท  เป็น
เงิน   114,950  บาท
       - ภาคเรียนที 1/2561  จํานวน  180  คน ๆละ 950  บาท  เป็น
เงิน  171,000  บาท
           4.2  รายหัวส่วนเพิม (Top Up )  จํานวน 75,250    บาท ราย
ละเอียดดังนี
       - ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที2/2560  จํานวน  121  คน ๆ
ละ 250  บาท  เป็นเงิน   30,250  บาท
       - ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที 1/2561  จํานวน  180  คน ๆ
ละ 250  บาท  เป็นเงิน  45,000  บาท
(5) ค่าหนังสือเรียน จํานวน 149,668  บาท รายละเอียดดังนี
 5.1  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ คน /ปี จํานวน180 คน เป็น
เงิน  36,000  บาท
 5.2 ระดับประถมศึกษา จํานวน 113,668 บาท ดังนี
  - ป. 1   คนละ 625 บาท/ คน /ปี จํานวน  60 คน เป็นเงิน  37,500
  บาท
  - ป. 2   คนละ 619 บาท/ คน /ปี จํานวน 55 คน เป็นเงิน  34,045
  บาท
  - ป. 3   คนละ 622 บาท/ คน /ปี จํานวน  45 คน เป็นเงิน  27,990
  บาท
  - ป. 4   คนละ 673 บาท/ คน /ปี จํานวน  21 คน เป็นเงิน 14,133
  บาท
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(6) ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 92,995   บาท รายละเอียดดังนี
              6.1  ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 34,300  บาท
       - ภาคเรียนท2ี/2560  จํานวน  163  คน ๆละ 100  บาท  เป็น
เงิน   16,300  บาท
       - ภาคเรียนที 1/2561  จํานวน  180  คน ๆละ 100  บาท  เป็น
เงิน  18,000  บาท
 6.2 ระดับประถมศึกษา จํานวน  58,695 บาท
            - ภาคเรียนที2/2560  จํานวน  121  คน ๆละ 195  บาท  เป็น
เงิน   23,595  บาท
       - ภาคเรียนที 1/2561  จํานวน  180  คน ๆละ 195  บาท  เป็น
เงิน  35,100  บาท
(7) ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 118,800  บาท  รายละเอียดดังนี
 7.1 ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ คน /ปี จํานวน180 คน เป็น
เงิน  54,000  บาท
 7.2 ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ คน /ปี จํานวน180 คน เป็น
เงิน  64,800  บาท
(8) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 145,985  บาท  รายละเอียดดังนี
 8.1  ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 73,745  บาท
       - ภาคเรียนท2ี/2560  จํานวน  163  คน ๆละ 215  บาท  เป็น
เงิน   35,045  บาท
       - ภาคเรียนที 1/2561  จํานวน  180  คน ๆละ 215  บาท  เป็น
เงิน  38,700  บาท
 8.2 ระดับประถมศึกษา จํานวน  72,240  บาท
            - ภาคเรียนที2/2560  จํานวน  121  คน ๆละ 240  บาท  เป็น
เงิน   29,040  บาท
       - ภาคเรียนที 1/2561  จํานวน  180  คน ๆละ 240  บาท  เป็น
เงิน  43,200  บาท
(9) ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 1,288,985  บาท  รายละเอียดดังนี
 9.1  ภาคเรียนท2ี/2560  จํานวน  284  คน ๆละ 20  บาท จํานวน 100
 วัน  เป็นเงิน   568,000  บาท
 9.2  ภาคเรียนที 1/2561  จํานวน  360  คน ๆละ 20  บาท จํานวน 100
 วัน    เป็นเงิน  720,00บาท

โครงการสนับสนุนค่าบริหารสถานศึกษา เพือดําเนินการเบิกหักผลักส่งให้
สถานศึกษาดําเนินการเอง ตามหนังสือ ที มท 0893.2/ว 1918 สําหรับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง

จํานวน 2,466,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
(1) ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 20 บาท/คน/วัน 245 วัน 240
 คน จํานวน 1,176,000  บาท 
(2) ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน จํานวน 18 บาท/คน/วัน 245 วัน 200
 คน จํานวน 882,000  บาท
(3) ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี  240
 คน จํานวน 408,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 3,128,858 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ์ ยางลบ  ฯลฯ
 สําหรับ 
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง 100,000 บาท
  (2) โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 100,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  10:23:44 หน้า : 13/34



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ได้แก่ สายไฟฟ้า ปลัก ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ สําหรับ
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง 10,000 บาท
  (2) โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 10,000 บาท

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

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,158,858 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สนง.คณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ) ทีอยู่ในเขตบริการของอบต
. จํานวน  7  โรงเรียน จํานวน 490 คน  เป็นเงิน 938,938 บาท
(2) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนอง
แสง จํานวน 250 คน เป็นเงิน  508,300
บาท
(3) เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาล อบต. หนอง
แสง จํานวน 350 คน เป็นเงิน  711,620
บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อ
สร้าง เช่น ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ขวาน สิว เลือย จอบ เสียม ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้เป็นค่านํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนสําหรับทีใช้ในการตัดหญ้า
และกิจกรรมอืน ๆ  ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง และโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนองแสง 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด เมล็ดพันธุ์พืช  ฯลฯ
 สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง  และโรงเรียนอนุบาล อบต
.หนองแสง 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง  และอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง  และโรงเรียนอนุบาล อบต.หนอง
แสง 

วัสดุการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สมุด หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน
สําหรับเด็ก ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง  และโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนองแสง 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 302,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง  และ
โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง  และ
โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง  และ
โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง  และ
โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่นค่าบริการระบบอินเตอร์
เน็ต อืนๆรวมทังค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนองแสง  และโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 

งบลงทุน รวม 6,255,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 455,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน  ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 
เครือง

จํานวน 28,600 บาท

คุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560   ขนาด 18,000 บีทียู ฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 มีระบบฟอกอากาศ
ชันวางของเอนกประสงค์ลายไม้ (ชนิดไม่มีฝาปิด) 12 ช่อง จํานวน 15 ตัว   
ราคาตัวละ 3,200 บาท (ราคาตลาด)

จํานวน 48,000 บาท

เป็นชันวางของ 12 ช่อง ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 1.00 เมตร ลึก 0.25 เมตร สูง 1.45 เมตร
ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานกระจก  จํานวน 7 หลัง ราคาหลังละ 7,000 บาท 
(ราคาตลาด)

จํานวน 49,000 บาท

ลักษณะ เป็นตู้เก็บเอกสาร วัสดุทําจากเหล็ก  ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  90 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 180 ซม ประตู 2 บาน ชัน
วาง 3 ชัน สามารถปรับระดับได้
ตู้โชว์ดาวน์ไลน์  จํานวน 1 หลัง ราคาหลังหละ 10,000 บาท (ราคาตลาด) จํานวน 10,000 บาท
ลักษณะเป็นตู้กระจกกรอบไม้ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 60 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 190 ซม. ด้านหลังและด้านข้างเป็น
กระจก
ตู้แฟ้มแขวนไม้อัด 5 ชัน  จํานวน 2 หลัง ราคาหลังหละ 7,000 บาท (ราคา
ตลาด)

จํานวน 35,000 บาท

ตู้เก็บเอกสารวัสดุทําจากไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  90 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 200 ซม. มีชันวางแบบโปร่ง 3 ชัน และชัน
เก็บแบบลินชักทึบ 2 ชัน
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี (สําหรับครู) จํานวน 5 ชุด ราคาชุดละ 3,600 บาท 
(ราคาตลาด)

จํานวน 18,000 บาท

- โต๊ะ ขนาดไม้น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม.สูง 75 ซม. ทําจากไม้
อัด ขาเหล็ก
- เก้าอี เป็นแบบบุนวมมีพนักพิง มีล้อเลือน
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ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะ-เก้าอี นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 70 ชุด  ราคาชุดละ 1,580 
บาท

จํานวน 110,600 บาท

คุณสมบัติ และราคาอ้างอิงจากงบประมาณเบิกจ่ายของกระทรวง
ศึกษาธิการ ปี 2555
           - โต๊ะเรียน มอก. 1494/2541  ขนาดหน้าโต๊ะ 40 x 60
 ซม. ความสูง 67 ซม.
           - เก้าอีเรียน มอก. 1495/2541  ขนาด 38 x38 ซม.  ความ
สูง 38 ซม. (จากพืนถึงพืนรองนัง)

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองตัดแต่งพุ่มไม้  จํานวน 1 เครือง จํานวน 10,200 บาท
คุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560   ดังนี
    - เป็นเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครืองยนต์ แบบมือถือ
    - ใช้เครืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
    - ความจุของกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
    - เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
    - ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิว
    -  ใบมีดสามารถตัดได้ 2 ด้าน
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครือง จํานวน 9,500 บาท
คุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560    ดังนี
  - เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสายสะพาย
   -เครืองขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
   - ปริมตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 cc
   - พร้อมใบมีด

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ 2 ตอน  ขนาด 12+12 ฟุต  จํานวน 1 อัน ราคา 
6,800 บาท (ราคาตลาด)

จํานวน 6,800 บาท

คุณสมบัติ  ผลิตจากอลูมิเนียม แบบ 2 ตอน สไลด์ ความยาว ขณะยืด
สุด ไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens  
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 24,000 บาท

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณสมบัติดังนี 
   - เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดิโอ
   - ใช้ LCD panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
- ขนาดค่าความส่องสว่างไม่ตํากว่า 2,500 ANSI Lumens

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครืองชังนําหนักระบบดิจิตอล จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 2,000 บาท 
(ราคาตลาด)

จํานวน 4,000 บาท

คุณสมบัติ  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่
       สามารถรองรับนําหนักสูงสุดได้ไม่ตํากว่า  180 kg
       หน่วยวัดได้สองแบบ- kg / lb / st
       ปิดเครืองระบบอัตโนมัติ
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือถังดับเพลิง จํานวน 6 ถัง ราคาถังละ 1,800 บาท (ราคาตลาด) จํานวน 10,800 บาท
เพือจัดซือถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 5 ปอนด์  บรรจุถังสีแดง ภายใน
บรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  
จํานวน 2 เครือง

จํานวน 32,000 บาท

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืนฐาน
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จาน
วน 1 หน่วย
    - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 2 เครือง

จํานวน 8,600 บาท

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืนฐาน
    - เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน 
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,800,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชัน ขนาด 6 ห้องเรียน  1 ห้องพักครู 1 ห้อง
สมุด 2 ห้องนํา เนือที 642 ตารางเมตร (แบบตอกเสาเข็ม) ตามแบบ อบต
.หนองแสงกําหนด

จํานวน 5,800,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,145,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,145,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในพืนทีตําบลหนองแสง ดัง
นี
(1) อุดหนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17เพือดําเนินโครงการอาหาร
เสริม(นม)ตังแต่ระดับอนุบาล-ป.6 จํานวน 185,000 บาท
(2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตพืนทีรับผิดชอบของ อบต. 8 โรงเรียน เพือ
ดําเนินโครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 20 บาท 490คน 200 วัน  เป็น
เงิน 1,960,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,241,510 บาท
งบบุคลากร รวม 1,486,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,486,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 699,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ในสังกัดกองสาธารณ
สุข ฯ ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ นักบริหารงาน
สาธารณสุข (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯและ
นักบริหารงานสาธารณสุข (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 691,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดกองสาธารณสุข ตําแหน่งพนักงานขับรถขยะ พนักงาน
ประจํารถขยะ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษชัวคราวตามมติ ครม. ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ สังกัดกองสาธรณสุขฯ

งบดําเนินงาน รวม 715,870 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,870 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 115,870 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ใน
สังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ  
ค่าประกันภัยรถยนต์ขยะ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปกเย็บเล่ม  
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่ายเป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล ในสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม

จํานวน 80,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน  เช่น รถเก็บ
ขยะ เครืองคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุง รักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อ
สร้าง และทรัพย์สินอืน 

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  ตระกล้า และอืนๆ ที
เกียวข้องกับการจัดการเก็บขยะ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ของกองสาธารณ
สุข

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

งบลงทุน รวม 39,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ช่อง จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ  7,000 บาท (ราคาตลาด) จํานวน 7,000 บาท
ลักษณะเป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 15 ชัน ขนาด กว้าง ไม่น้อย
กว่า 35 ซม. ลึก ไม่น้อยกว่า 45 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 120 ซม.
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 5,500 บาท
ลักษณะตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน(มอก)  โดยกําหนดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2560
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
   1) มีมือจับชนิดบิด
   2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
จํานวน 1 เครือง 
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
จํานวน 1 เครือง 
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
จํานวน 1 เครือง 
 โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืนฐาน
  - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
  - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 538,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 538,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 273,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 33,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย  28  หมู่บ้าน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ตามฤดูกาล เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเลป
โตสไปโรสิต (ฉีหนู) โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ โรคเมอร์ศ ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ตามฤดูกาล
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําด้านสุขภาพตําบลหนองแสง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําด้านสุขภาพตําบลหนอง
แสง
โครงการลด ละ เลิก บุหรีและสุรา จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลด ละ เลิก บุหรีและสุรา
โครงการอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

ค่าวัสดุ รวม 264,400 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท

(1) ค่านํามันดีเซลเพือใช้ผสมนํายาเคมีพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย 
       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

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,574,570 บาท
งบบุคลากร รวม 1,851,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,851,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,415,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์  ได้แก่ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมฯ นักบริหารงาน
สวัสดิการฯ(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) นักบริหารงานสวัสดิการฯ (หัวหน้า
ฝ่ายสังคมสังเคราะห์) และนักพัฒนาชุมชน

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 357,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดส่วนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ไก้แก่ ตําแหน่งผู้
ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 702,790 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,790 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 147,790 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  ในสังกัดกองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รวม 455,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 275,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้า
ปกเย็บเล่ม   ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    จํานวน 30,000 บาท
(2) ค่าล้างอัด ขยายภาพ จํานวน 5,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป  2 คน จํานวน 240,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่ายเป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
ในสังกัดกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

จํานวน 150,000 บาท

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
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งบลงทุน รวม 20,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 16,000 บาท

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จาน
วน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,060,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,060,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,060,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวอบอุ่น จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่น
โครงการเพิมศักยภาพสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมศักยภาพสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 400,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน จํานวน 110,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมบทบาทสตรีเพือการพัฒนา จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมบทบาทสตรีเพือการ
พัฒนา

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,337,812 บาท
งบบุคลากร รวม 1,802,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,802,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,265,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
ช่าง ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  นักบริหารงานช่าง(หัวหน้า
ฝ่ายก่อสร้าง) วิศวกรโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 437,904 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กอง
ช่าง ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าและผู้ช่วยนาย
ช่างสํารวจ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,396 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 506,932 บาท
ค่าตอบแทน รวม 181,932 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 141,932 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 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่ายเป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
สังกัดกองช่าง

จํานวน 60,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน  เช่น รถยนต์
ส่วนกลาง เครืองคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อ
สร้าง และทรัพย์สินอืน 

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 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 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ตะปู  ค้อน  คีม   เลือย สว่าน ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนต์ ทราย หิน แอสฟัลท์ติกสําเร็จรูป หิน
คลุก   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

งบลงทุน รวม 28,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้บานเลือนกระจก จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,300 บาท
คุณลักษณะ เป็นตู้เหล็ก บานเลือนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง110 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร ราคา หลั
งหละ  5,300 บาท (ราคาตลาด)
ตู้บานเลือนกระจกสูง จํานวน 1 หลัง จํานวน 7,000 บาท
คุณลักษณะ เป็นตู้เหล็ก บานเลือนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 90 เซนติเมตร ลึก 45 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร ราคา ห
ลังหละ  7,000 บาท (ราคาตลาด)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซือชุดแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลียม (Moilds) (ใน 1 ชุดประกอบด้วย
แบบหล่อ จํานวน 3 ลูก พร้อมเหล็กกระทุ้งเหลียม) ราคา ชุดละ  8,000 บาท 
(ราคาตลาด) จํานวน 2 ชุด

จํานวน 16,000 บาท

คุณลักษณะ 
    - แบบหล่อคอนกรีต ขนาด  150 x 150 x 150 มิลลิเมตร
    -  ทําด้วยเหล็กหล่อ ด้านในใสเรียบ มีความหนา 10 มิลลิเมตร
    - สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนิท ปราศจากช่อง
โหว่ โดยใช้น็อตขันยึด
     - เหล็กกระทุ้งเหลียม  ทําด้วยเหล็กกกล้ากลึงเป็นชินเดียว
กัน ขนาด 1x1x15 นิว พร้อมด้ามจับกลัมเคลือบกันสนิม
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งานไฟฟ้าถนน รวม 6,272,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,622,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,622,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที 26 (เส้น
ทางข้างบ้านนางทองจันทร์ ปะพันจะ) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 87.00 ม. 
หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 435.00 ตร.ม. ส่งวัสดุทดสอบ
หน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบ
ต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 213,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเดินคํา หมู่ที 27 (เส้นทางข้าง
บ้านนางคาน เกตุดี) ขนาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 94,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดง หมู่ที 12 (เส้นทางหน้า
วัดบ้านแดงไปลําห้วยเสียว) ขนาด กว้าง 3.50 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 578.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลียข้างละ 0.15 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติด
ตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 284,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปลาบู่ หมู่ที 14 (เส้นทางข้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านปลาบู่) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 
ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วย
งานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด

จํานวน 122,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ หมู่ที 10 (เส้นทางไป
ฝายบ้านแดง) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 246,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวาปี หมู่ที 1 (เส้นทางข้างบ้าน
นายประดิษฐ์ โพธิกะ) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. 
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 371,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองห้องเหนือ หมู่ที 21 (เส้น
ทางไปอ่างเก็บนําชลประทาน) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 
0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลียข้างละ 0.15 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติด
ตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 245,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสําโรง หมู่ที 3 (เส้นทางไป วี
พี รีสอร์ท) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 0.50 ม. 
ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อ
สร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 371,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกยาง หมู่ที 15 (เส้นทาง
ข้างสระนําบ้านโสกยาง) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม
. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 297,000 บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคูไชย หมู่ที 18 (เส้น
ทางข้างบ้านนางประนอม จอมศรีกระยอม) ขนาด กว้าง 3.50 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 0.25 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือ
ได้พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 172,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโน หมู่ที 8 (เส้นทาง
รอบบ้านด้านทิศใต้) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 247,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวงัว หมู่ที 7 (เส้นทางไป
บ้านหนองอีหมัน) ขนาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มี
ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 
0.50 ม. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 294,000 บาท

โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านดอนบม หมู่ที 5 (เส้นทางข้างบ้านนาย
ทองใส ปทุมพร) โดยวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30x1.00 ม. รวมระยะทาง 144.00 ม. และเทคอนกรีตขนาดกว้างเฉลีย 
1.50 ม. ยาว 90 ม. 2 ข้างฝังจราจรบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 
จํานวน 8 บ่อ พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
กําหนด

จํานวน 218,000 บาท

โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านโนนท่อน หมู่ที 11 (เส้นทางภายในหมู่
บ้าน) โดยก่อสร้างทางระบายนํา คสล.  ขนาด กว้าง 0.40 ยาว 156.00 ม. 
ลึก 0.50 ม. พร้อมฉาบเรียบ วางท่อระบายนํา คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40x1.00 ม. รวม 50.00 ม. รวมระยะทางทังหมด 206.00 ม. พร้อมติด
ตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 217,000 บาท

โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านเมืองใหม่ หมู่ที 25 (เส้นทางหน้าบ้าน
นายอภิชาติ โพธิทัย) โดยวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30x1.00 ม. ความยาวรวม 272.00 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 
0.60 ม. จํานวน 11 บ่อ และเทคอนกรีตเพิมผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลีย 
0.50-1.00ม. ยาว 272.00 ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 226,000 บาท

โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านหนองคู หมู่ที 4 (เส้นทางไปบ้านจอก
ขวาง) โดยวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 
ระยะทาง 50 ม. และขุดดินทางระบายนํา ยาว 400.00 เมตร บ่อพัก คสล. 
ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จํานวน 3 บ่อ พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 63,000 บาท

โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านหนองเดิน หมู่ที 16 (เส้นทางภายในหมู่
บ้าน) โดยวางท่อระบายนํา คสล.แบบครึงซีก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30x1.00 ม. และท่อระบายนํา คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 
ม. ความยาวรวม 490.00 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 217,000 บาท

โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านหนองแสง หมู่ที 2 (เส้นทางภายในหมู่
บ้านหนองแสง) โดยวางท่อระบายนํา คสล.แบบครึงซีก ขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.30x1.00 ม. และท่อระบายนํา คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30x1.00 ม. ความยาวรวม 192 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้าง
ตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 87,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านสองห้องกลาง หมู่ที 22 (เส้นทางติด
ทีนานายสี คําละมูล) ขนาด กว้างเฉลีย 4.50-5.00 ม. ยาว 700.00 ม. โดย
เสริมดินหนาเฉลีย 0.90ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1,953.00 ลบ.ม. วาง
ท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม. 3 จุด จํานวน 20 ท่อน  
พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 200,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านสองห้องใต้ หมู่ที 9 (เส้นทางท้าย
หนองเมืองไทย) ขนาด กว้างเฉลีย 5.00 ม. ยาว 350.00 ม. โดยเสริมดิน
หนาเฉลีย 0.80ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1,624.00 ลบ.ม. วางท่อระบาย
นําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 1 จุด จํานวน 7 ท่อน  พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนดกําหนด

จํานวน 154,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองเดิน หมู่ที 16 (เส้นทางไปฝาย
ลําห้วยกุดนําใส) ขนาด กว้างเฉลีย 5.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. โดยเสริมผิว
จราจรลูกรังหนาเฉลีย 0.15ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1,159.00 ลบ.ม.  
พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 169,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจรลูกรังบ้านงัวเจริญ หมู่ที 28 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 191,000 บาท

- ตอนที 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านงัวเจริญ หมู่ที 28 (เส้นทางหน้า
บ้านนายลิขิต สุปะเท) ขนาด กว้างเฉลีย 5.00 ม. ยาว 1,300.00 ม. โดย
เสริมผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย 0.15ม.หรือมีปริมาณไม่น้อย
กว่า 1,004.00 ลบ.ม.   วางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.30x1.00 ม. 2 จุด จํานวน 16 ท่อน
- ตอนที 2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านงัวเจริญ หมู่ที 28 (เส้นทางหน้า
บ้านนายวันชัย สีดา) ขนาด กว้างเฉลีย 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. โดย
เสริมผิวจราจรลูกรังหนาเฉลีย 0.15ม.หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 187.00
 ลบ.ม.  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านดอนบมพัฒนา 
หมู่ที24 (เส้นทางหน้าบ้านนางจันทร์แสง ปะกิเสนัง) ขนาด กว้างเฉลีย 4.00 
ม. ยาว 400.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลีย 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณไม่น้อยกว่า 249.00 ลบ.ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 224,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านบมทุ่ง หมู่ที 13 
(เส้นทางจากวัดป่าไปบ้านหนองเดิน) ขนาด กว้างเฉลีย 5.00 ม. ยาว 
500.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลีย 0.15 ม.หรือมีปริมาณไม่
น้อยกว่า 386.00 ลบ.ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด

จํานวน 348,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุกบ้านเดินคํา หมู่
ที27 (เส้นทางติดทีนา นายสมบัติ แก้วภา) ขนาด กว้างเฉลีย 4.00 ม. ยาว 
300.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลีย 0.15 ม.หรือมีปริมาณไม่
น้อยกว่า 187.00 ลบ.ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด

จํานวน 168,000 บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุกบ้านเมืองใหม่ หมู่
ที25 (เส้นทางติดทีนา ร.ต.ต.อํานวย ไกรราษดี) ขนาด กว้างเฉลีย 5.00 ม. 
ยาว 265.00 ม. โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลีย 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณไม่น้อยกว่า 205.00 ลบ.ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 184,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 650,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้า ค่าปักเสาพาด
สาย และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,128,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตําแหน่งพนักงานขับรถ
ยนต์ และคนประจํารถขยะ  2 ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรีและเงินเพิมค่า
ครองชีพตามคุณวุฒิ ให้แก่ พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 768,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภาระกิจ

ค่าใช้สอย รวม 446,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 396,000 บาท

(1)  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานในการจัดเก็บขยะจํานวน 3
 คน คนละ 108,000 บาท  เป็นเงิน 324,000 บาท
(2) เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการนําขยะมากําจัด แบบเหมาจ่ายรายเดือน
แก่เทศบาลตําบลวาปีปทุม  จํานวน 6,000 บาท 12 เดือน เป็น
เงิน 72,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนขยะและการติดตาม
ประเมินการดําเนินงาน

จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายค่าจัดซือถังขยะ ขนาด 120 ลิตร  จํานวน 100 ใบ ราคาใบ
ละ 1,200 บาท (ราคาตลาด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนทีเกียวข้องกับรถเก็บ
ขยะ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายสําหรับพนักงานขับรถขยะและคน
ประจํารถขยะ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตําบลและปรับปรุงทบทวนแผน
ชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายทัวไปทีประชาชนควรรู้และการขอความ
ช่วยเหลือทางกฏหมายจากภาครัฐ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายทัวไปทีประชาชน
ควรรู้และการขอความช่วยเหลือทางกฏหมายจากภาครัฐ
โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายทีเกียวข้องกับการ
ปฏิบัติตามอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์กีฬาเพือส่งเสริมการเล่นกีฬา สําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง และใช้ใน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของหมู่บ้านและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแสง

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานนมัสการพระพุทธรูปนาคปรก สรงกู่บ้านแดง จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานนมัสการพระพุทธรูปนาคปรก สรงกู่
บ้านแดง
โครงการร่วมสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม จํานวน 350,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาว
วาปีปทุม

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอวาปีปทุม เพือจัดงานออนซอนกลองยาว
ชาววาปี ของดีพืนบ้าน
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 3,074,472 บาท
งบบุคลากร รวม 1,068,528 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,068,528 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 699,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  สังกัดกองส่งเสริมการ
เกษตร ได้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมเกษตร นักบริหารงานการ
เกษตร(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 285,288 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
เกษตร

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษชัวคราวตามมติ ครม. ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน รวม 1,378,044 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,044 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 82,044 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดกองส่งเสริมการเกษตร

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตําบลในสังกัดกองส่งเสริมการ
เกษตร

ค่าใช้สอย รวม 1,013,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 663,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้า
ปกเย็บเล่ม  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    จํานวน 45,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป จํานวน 5 คน จํานวน 600,000 บาท
(3) ค่าล้างอัด ขยายภาพ จํานวน 3,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาขยายเขตโทรศัพท์ 15,000  บาท

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

จํานวน 40,000 บาท

โครงการจัดทําฟาร์มสาธิตการเลียงไก่ไข่อินทรีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําฟาร์มสาธิตการเลียงไก่ไข่อินทรีย์
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์
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โครงการส่งเสริมการจัดตังสหกรณ์ข้าวตําบลหนองแสง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดตังสหกรณ์ข้าวตําบลหนอง
แสง
โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สารอินทรีย์ในการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สารอินทรีย์ในการ
เกษตร
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวตําบลหนองแสง จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวตําบลหนองแสง
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน  เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุง รักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อืน 

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ  นําดืม ฯลฯ

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

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

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุการเกษตร  เช่น  ถังพลาสติกทํานําหมักชีวภาพใช้
ในศูนย์ กากนําตาล จัดซือปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช ท่อนํา สายยาง จอบ เสียม อุปกรณ์การเกษตรทีเกียวข้อง ฯลฯ

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

งบลงทุน รวม 627,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 127,900 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือซองเหล็กบังคับโค-กระบือ จํานวน 10 ชุด ชุดละ 10,000 บาท (ราคา
ตลาด)

จํานวน 100,000 บาท

โครงสร้างทําด้วยเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 1.5 นิว ความกว้างของซองไม่น้อยกว่า 65 ซม. ความสูงไม่น้อย
กว่า 150 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 5.0 เมตร มีช่องสําหรับคัดท้ายโค
อย่างน้อย 3 ระดับ พร้อมเหล็กคัดท้ายและประตู
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารสองชันให้สามารถใช้การได้ โดยปรับปรุงเป็นห้อง
ทํางาน 1 ห้อง ห้องรับรอง 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ตามแบบ อบต
.หนองแสงกําหนด

จํานวน 500,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดผักตบชวาเพืออนุรักษ์แหล่งนํา จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกําจัดผักตบชวาเพืออนุรักษ์แหล่งนํา
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในทีสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในทีสาธารณะ
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพืออนุรักษ์ดินและนํา จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝกเพืออนุรักษ์ดินและนํา
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 22,639,600 บาท
งบกลาง รวม 22,639,600 บาท
งบกลาง รวม 22,639,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายสํานักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามเพือจ่ายเงินสมทบกอง
ทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแสง โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
มหาสารคาม

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,609,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุในตําบลหนองแสง ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียผู้พิการในตําบลหนองแสง ประจําปีงบประมาณ 2561
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยโรคส์ในตําบลหนองแสง ประจําปีงบ
ประมาณ 2561

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายใช้เพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้แก่อัคคีภัย
วาตะภัยอุทกภัยภัยแล้งโรคระบาดตลอดจนภัยอืนๆอันมีผลกระทบต่อ
สาธารณชนไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติมีผู้ทําให้เกิดขึนอุบัติเหตุหรือเหตุอืน
ใดซึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือรัฐ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแสง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 280,000 บาท
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