
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง
อําเภอ วาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 94,563,580 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 16,984,030 บาท
งบบุคลากร รวม 11,627,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,866,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 ตําแหน่ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 ตําแหน่ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 ตําแหน่ง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้
บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,152,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้
บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,761,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,090,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ในสังกัดสํานัก
ปลัด ได้แก่ ตําแหน่ง ปลัด รองปลัด หัวหน้าสํานักปลัด นักบริหารงานทัว
ไป(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป) นักบริหารงานทัวไป(หัวหน้าฝ่าย
นโยบายและแผน) นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ)  นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทัวไป นิติกร นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ ตามตําแหน่งและอัตราทีได้รับ
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สังกัดสํานักปลัด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 306,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้ แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานทัวไป  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมทังตําแหน่งสายบริหารอืน สังกัดสํานักปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,302,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป  ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล  ผู้ช่วยนักประ
ชาสัมพนธ์ พนักงานขับรถ และคนงานทัวไป สังกัดสํานักปลัด

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 4,799,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 531,410 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 449,410 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป สังกัดสํานักปลัด
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในสังกัดสํานักปลัด ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลในส่วนสํานักปลัด ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ใน
สังกัดสํานักปลัด ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และที
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
อืน เช่น มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 3,057,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เช่น ค่าประกันรถนต์ส่วนกลาง ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเย็บเล่ม ค่าตักสิงปฏิกูล ฯลฯ
(2) ค่าจ้างเหมาผู้เชียวชาญสํารวจความพึงพอใจการให้บริการและการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประจําปี

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้เชียวชาญสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(3) ค่าจ้างเหมาทําป้ายต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ป้าย
รณรงค์ต่างๆ ป้ายงานรัฐพิธี ฯลฯ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือช่วยปฏิบัติงานของ
สํานักปลัดเป็นรายเดือน จํานวน 4 คน คนละ 9,000 บาทต่อเดือน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง เพือจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุมสภา  คณะตรวจ
แนะนําการปฏิบัติงานของ อบต.  คณะเยียมชม อบต. และคณะอืนๆ ค่า
ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ในการจัดงานกิจกรรมวันสําคัญ และโอกาสต่าง ๆ
 ทีมีความจําเป็นและความเหมาะสม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลใน
สังกัดสํานักปลัด 
(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหาร ตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่ง
ทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่)
(3) ค่ารังวัดทีดินสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดินสาธารณะในเขต อบต.หนองแสง
(4) โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้เกียวข้อง

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง และผู้เกียวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
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(5) โครงการศึกษาดูงานเพือเพิมวิสัยทัศน์การทํางานแก่สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคลากรในท้องถิน

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพือเพิมวิสัยทัศน์
การทํางานแก่สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคลากร
ในท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
(6) โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ ฯ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิม
พระเกียรติ ฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

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

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ  เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  เต้าเสียบ บัลลาสต์  เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วนํา จานรอง กระติกนําแข็ง กระติกนําร้อน นํายาทําความสะอาด
พืน ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ค้อน คีม ชะแลง สิว เลือย
สว่าน เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี  เพือใช้ซ่อม
แซมอาคารสํานักงานเทศบาลและบ้านพักของเทศบาลและงานอืนทีเกียว
ข้องของหน่วยงานนีรวมทังซืออุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ต่าง ๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนทีเกียวกับรถยนต์ส่วน
กลาง เครืองตัดหญ้า ฯลฯ เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามัน
เครือง นํามันจารบี เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง  เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 681,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณียากรรายเดือนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแสง  แก่ ปณ.วาปีปทุม

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 151,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น ค่าบริการระบบอินเตอร์
เน็ต อืนๆ รวมทังค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  สําหรับทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล  

งบลงทุน รวม 526,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 196,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) เก้าอีสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 10 ตัว
คุณลักษณะ เป็นเก้าอีเบาะนวม มีพนักพิง และมีทีวางแขน ราคาตัว
ละ 900 บาท (ราคาตลาด เพราะเป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์) เพือ
ใช้ในห้องประชุมสภา 
(2) เก้าอีสํานักงานพนักพิงสูง ระดับศรีษะ จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานพนักพิงสูง ระดับศรีษะ จํานวน 7
 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท (ราคาตลาด )  คุณลักษณะ 
โครงขาไนล่อน เบาะหุ้มหนัง  มีโช๊คไฮโดรริกปรับสูง-ตําได้ 
ขนาดไม่ตํากว่า  64 x 66 x 108  ซม. 
(3) โต๊ะทํางาน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด ราคา 4,000 บาท (ราคา
ตลาด เพราะเป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะ เป็นโต๊ะทํางานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม.ยาว150
 ซม. สูง75 ซม. มี 2 ลินชักทังด้านขวา และ 3ลินชักด้านซ้าย
(4) เครืองปรับอากาศ จํานวน 45,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 2 รายการดังนี
     (4.1) เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู จํานวน 1 เครือง ราคารวมค่าติด
ตัง 32,400 บาท คุณลักษณะและราคา ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
     (4.2) เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 9000 บีทียู จํานวน 1 เครือง ราคารวมค่าติดตัง 13,500
 บาท (ราคาตลาด เพราะเป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้าน
พิกเซล จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 19,300  บาท
คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ
(2) ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 13,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครือง ๆละ 13,300 บาท
คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  13:30:19 หน้า : 5/49



(3) ค่าจัดซือเครืองเล่น  CD/MP3/USB ติดรถยนต์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่น  CD/MP3/USB ติดรถ
ยนต์  จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 2,000 บาท (ราคาตลาด เพราะ
เป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง คุณลักษณะดังนี แรง
ดัน 150 bar พร้อมกับปืนยาวแรงดันสูง  จํานวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 9,000 บาท (ราคาตลาด)

ครุภัณฑ์โรงงาน
(1) เครืองเจียหรือตัด จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิว จํานวน 1
 เครือง ราคาเครืองละ  5,500 บาท 
คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ
(2) เลือยฉลุไฟฟ้า จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยฉลุ/จิกซอ แบบมือถือ ขนาดกําลังไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า 400 วัตต์  จํานวน 1 เครือง ราคาเครือง ละ  3,000 บาท (ราคา
ตลาด เพราะเป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)
(3) เลือยวงเดือนไฟฟํา จํานวน 6,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9
 นิว จํานวน 1 เครืองๆ ละ 6,900 บาท
คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ
(4) สว่านไฟฟ้า จํานวน 1,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาดกําลังไฟฟ้าไม่ตํา
กว่า 400 วัตต์ จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 1,800 บาท (ราคา
ตลาด เพราะเป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)
(5) ปัมลม จํานวน 16,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมลม จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 16,100 บาท (ราคา
ตลาด) คุณลักษณะ  ปัมลมแบบลูกสูบ 2 ลูกสูบ ถังเก็บลมขนาด 64 ลิตร
ลูกสูบขนาดไม่น้อยกว่า  0.5 แรงม้า แรงดันลมทีใช้ได้ 7-10 บาร์, 
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์  ใช้สายพาน ระบายความร้อนด้วยอากาศ
อัตราการผลิตลมไม่น้อยกว่า 100 ลิตร/นาที
ความเร็วรอบของปัมลมไม่น้อยกว่า  600 รอบ/นาที

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 33,000 บาท
 1) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน  1  เครือง ราคาเครืองละ 17,000 บาท คุณลักษณะ
พืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
2) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน  1  เครือง ราคาเครืองละ 16,000
 บาท  คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 330,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แสง

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแสง ตามแบบทีอบต.หนองแสงกําหนด
โครงการปรับปรุงระบบเครืองเสียงในห้องประชุมสภาและระบบเสียงตาม
สายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง ตามแบบ อบต.กําหนด

จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบเครืองเสียงในห้องประชุมสภาและ
ระบบเสียงตามสายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง ตาม
แบบ อบต.กําหนด

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้กับเทศบาลตําบลวาปีปทุม ทีเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอําเภอวาปีปทุม จํานวน 10,000 บาท
เพืออุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอวาปีทุม เพือใช้ในการดําเนิน
การในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ

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

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประเมินผลแผนการดําเนิน
งานและสํารวจความพึงพอใจของประชนในรอบปี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,905,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,667,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,667,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,229,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ในสังกัดกองคลัง ได้แก่ ผู้
อํานวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง(หัวหน้าฝ่ายบัญชี) นักวิชาการ
เงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงาน
พัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย
บัญชี 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 366,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกอง
คลัง ได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงิน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,041,280 บาท
ค่าตอบแทน รวม 376,280 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 316,280 บาท

  (1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองคลัง ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557
  (2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในสังกัดกองคลัง ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือเช่าซือบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ใน
สังกัดกองคลัง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ใน
สังกัดกองคลัง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และที
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
อืน เช่น มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปก
เย็บเล่ม ค่าตักสิงปฏิกูล  ฯลฯ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพือช่วยปฏิบัติงานในสังกัด
กองคลัง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม ประชุม 
หรือสัมมนา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง
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(2) โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแสง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง ระยะที 4 เช่น ค่าจ้างเหมาคน
งาน ค่าคัดลอกข้อมูลระวาง นส. นส.3ก จากสํานักงานทีดิน,
ค่าคัดลอกข้อมูลสาระบบ นส. นส.3ก จากสํานักงานทีดิน, ค่าวัสดุ, ราย
จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
(3) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพด้านการเงิน การ
คลังและการพัสดุ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร กระเป๋าเอกสาร เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและ
เครืองดืม อาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัด ฝึก
อบรมฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร นําดืม เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า เต้าเสียบ บัลลาสต์ เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนีเพือใช้ในการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า และครุภัณฑ์เบือง
ต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อ
สร้าง  เช่น  ตะปู  ค้อน  คีม ชะแลง  ขวาน สิว  เลือย สว่าน เป็นต้น และ
วัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี เพือใช้ในการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน  เพือใช้ในการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
ไฟฟ้า และครุภัณฑ์เบืองต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น พู่กัน สีนํา สีสเปย์ เป็น
ต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี เพือใช้ในการพ่นหมาย
เลขครุภัณฑ์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
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งบลงทุน รวม 196,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 196,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) โต๊ะทํางาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
     1) ทําจากเหล็กหนาอย่างดีขนาด 4 ฟุต
     2) มี 4 ลินชัก กุญแจล๊อค
     3) มีทีพักเท้า
     4) หน้าโต๊ะ กระจกใส
     5) ขนาด 122 (W) x 66 (D) x 75 (H) ซม.
     6) ราคาตลาด เพราะเป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
(2) เก้าอี จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี เพือรับรองผู้มาติดต่อราชการกอง
คลัง  จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,400 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
     1) พนักพิงตํา ขาเหล็ก 
     2) ปรับระดับสูงตําได้ 
     3) ราคาตลาด เพราะเป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
(3) ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ พร้อมติดตัง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี 
     1) แบบเหล็กรางเลือนขนาด 10 ตู้ พร้อมติดตัง 
     2) ขนาดกว้าง 91 เซนติเมตร ลึก 32 เซนติเมตร สูง 197 เซนติเมตร
     3) แผ่นชันปรับระดับ 4 แผ่นชัน แบ่งเป็น 5 ช่อง วางแฟ้มได้ 5
 ช่อง ใส่ได้ประมาณ 450-500 แฟ้ม
     4) ราคาตลาด เพราะเป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  2  เครือง ราคาเครืองละ 17,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
     1) เครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน คุณลักษณะ
พืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559
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(2) เครืองพิมพ์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
     1) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที 2 (33 หน้า/นาที)  คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559

(3) เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 17,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ราคา 5,900 บาท  จํานวน   3
 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
     1) เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ อปพร.และ
สมาชิก อปพร. ตามคําสังเรียกใช้ตามภารกิจของ อบต. เวรแพทย์ฉุกเฉิน 
เวรประจํารถดับเพลิง เวรวิทยุ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีประจํา
ศูนย์ อปพร.และสมาชิก อปพร. ตามคําสังเรียกใช้ตามภารกิจของ อบต
. เวรแพทย์ฉุกเฉิน เวรประจํารถดับเพลิง เวรวิทยุ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 796,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยใน อบต.หนองแสงและ
สถานศึกษาในเขตบริการ

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน อบต.หนองแสงและสถานศึกษาในเขตบริการ  เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
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โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 140,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพ
ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 230,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้ในการดําเนินงานโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าป้าย ค่าจัดเตรียม
สถานที  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนและจิตอาสาเกียวกับการจัดการสาธารณภัย  
การป้องกัน ระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลและเคลือนย้ายผู้ประสบภัย

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนและ
จิตอาสาเกียวกับการจัดการสาธารณภัย การป้องกัน ระงับอัคคีภัย การปฐม
พยาบาลและเคลือนย้ายผู้ประสบภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือเสือสะท้อนแสง จํานวน 20 ตัว ราคาตัวละ 1,000 บาท (ราคา
ตลาด)

งบลงทุน รวม 256,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 256,800 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองรับวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จํานวน 48,000 บาท
จํานวน 4 เครือง ๆละ 12,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะและราคา ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุแบบสังเคราะห์ความถี ชนิดประจําที ขนาด 10 
วัตต์ จํานวน 1 เครือง ราคา 28,000 บาท

จํานวน 28,000 บาท

คุณลักษณะและราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง จํานวน 100,800 บาท
ขนาด 15 ปอนด์ จํานวน  56 ถัง ๆละ 1,800  บาท (ราคาตลาด) เพือไว้
ประจําทีศูนย์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของแต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ 2 ถัง เพือไว้
ใช้ในการระงับอัคคีภัยเบืองต้น
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ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือครุภัณฑ์กระจกโค้งจราจร ขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 * 0.3 เมตร 
พร้อมติดตัง  จํานวน 20 ชุด  ชุดละ  1500 บาท (ราคาตลาด)

จํานวน 30,000 บาท

จัดซือป้ายสะท้อนแสง ขนาด 0.4 * 1.2 เมตร ราคาพร้อมติดตัง จํานวน 20 
ชุด ๆ ละ 2,500 บาท (ราคาตลาด)

จํานวน 50,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,763,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,310,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,310,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,070,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ในสังกัดกองการ
ศึกษา ได้แก่ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองศึกษา นักบริหารการศึกษา(หัว
หน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) นักวิชาการศึกษา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา
และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการ
ศึกษา ได้แก่ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

งบดําเนินงาน รวม 449,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 104,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ใน
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือสังการทีเกียวข้องอืน เช่น มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพือช่วยปฏิบัติงานในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปก
เย็บเล่ม ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม ประชุม หรือ
สัมมนา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่าย
เป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สิน
อืน  เช่น รถยนต์ส่วนกลาง  เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุง
รักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ  เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง  เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 4,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางาน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด ราคา 4,000 บาท (ราคา
ตลาด เพราะเป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)คุณลักษณะ เป็นโต๊ะทํา
งานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม.ยาว150 ซม. สูง75 ซม. มี 2 ลินชัก
ทังด้านขวา และ 3ลินชักด้านซ้าย

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 20,643,100 บาท
งบบุคลากร รวม 3,839,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,839,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,185,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง   ครู  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง และโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,501,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแสง ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก ภารโรง และคนครัว

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 152,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษชัวคราวตามมติ  ครม. พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง และ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง  
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งบดําเนินงาน รวม 13,082,970 บาท
ค่าตอบแทน รวม 317,230 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 307,230 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแสง และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแสง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง และโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือสังการทีเกียวข้องอืน เช่น มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 8 สิงหา
คม พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 9,923,434 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป เพือช่วยปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน
ค่าจ้างเหมาครูต่างชาติ จํานวน 920,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูต่างชาติของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแสง จํานวน  4 คน 
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เช่น ทําป้ายประกาศต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเข้าปกเย็บเล่ม และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ 
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2,160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แสง จํานวน 18 คน  
ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแสง

จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง จํานวน 2 คน 
ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แสง จํานวน 2 คน 
ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารจํานวน 2 เครือง ๆ ละ 24,000 บาท
ต่อปี 
ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม ประชุม หรือ
สัมมนา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่าย
เป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ ครู ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดตกแต่งสถานที ค่าของขวัญของรางวัล ค่านําดืม และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องในการดําเนินโครงการ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564) 
โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตกแต่งสถานที  ค่านําดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียว
ข้องในการดําเนินโครงการ  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทางการศึกษาของคณะครู ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการทางการศึกษาของคณะครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ
ศึกษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นและเกียวข้องในการดําเนินโครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สําหรับ โรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

จํานวน 3,313,294 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเบิกหักผลักส่งเงินให้กับสถานศึกษา  สําหรับโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 และทีแก้ไขเพิมเติมดังนี
    (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน  จํานวน 100,000 บาท
    (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000
 บาท
    (3) ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน      
    (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขันพืนฐาน
  (4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
         - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
         - ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
 (4.2) ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา 
         - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี
         - ระดับประถมศึกษาปีที 1 คนละ 625 บาท/ปี
         - ระดับประถมศึกษาปีที 2 คนละ 619 บาท/ปี
         - ระดับประถมศึกษาปีที 3 คนละ 622 บาท/ปี
         - ระดับประถมศึกษาปีที 4 คนละ 673 บาท/ปี
         - ระดับประถมศึกษาปีที 5 คนละ 806 บาท/ปี
         - ระดับประถมศึกษาปีที 6 คนละ 818 บาท/ปี
 (4.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา  
         - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
         - ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
 (4.4) ค่าเครืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา 
         - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี
         - ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี
  (4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา 
         - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
         - ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน 
    (9) ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 200 วันทําการ อัตรามือละ 20 บาทต่อ
คน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สําหรับ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

จํานวน 2,147,640 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเบิกหักผลักส่งเงินให้กับสถานศึกษา  สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 และทีแก้ไขเพิมเติม ดังนี 
    (1) ค่าอาหารกลางวัน จํานวน  245 วัน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน
    (2) ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน จํานวน 705,600 บาท สําหรับเด็กที
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
    (3) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2 - 5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
    (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี 
        4.1 ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี
        4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
        4.3 ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
        4.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
โครงการสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองแสง

จํานวน 50,000 บาท

เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง เช่น ค่าจัด
เตรียมสถานที ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการจัดพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและ
เครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องในการ
ดําเนินโครงการ  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 

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

ค่าวัสดุ รวม 2,555,306 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ  เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายลําโพง เทปพันสาย
ไฟ สายโทรศัพท์ หลอดไฟฟ้า ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วนํา จานรอง กระติกนําแข็ง กระติกนําร้อน นํายาทําความสะอาด
พืน ผ้าปูโต๊ะ ตลอดจนวัสดุทุกชนิดทีจัดอยู่ในวัสดุประเภทนี
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,165,306 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ) ทีอยู่ในเขตพืนทีบริการของอบ
ต. จํานวน  7  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านจอกขวาง  โรงเรียนบ้านหัว
งัว โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม โรงเรียนบ้านกระยอมหนอง
เดิน โรงเรียนบ้านโสกยาง โรงเรียนบ้านโนนท่อน และโรงเรียนชุมชน
บ้านโพธิสองห้องวิทยา  และสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแสง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแสง และ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แสง  จํานวน 260 วัน 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู คีม ชะแลง จอบ เสียม เป็น
ต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนีสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต. หนองแสง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนทีใช้สําหรับเครืองตัด
หญ้า  หรืออุปกรณ์อืนใด  เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน แก๊สหุง
ต้ม นํามันเครือง นํามันจารบี เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด เมล็ดพันธุ์พืช  ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี  ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

วัสดุการศึกษา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สมุด หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การ
เรียน เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง ซึงไม่ซําซ้อนกับเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา ทังของระดับปฐมวัย ระดับ
อนุบาลและระดับประถมศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 287,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต
.หนองแสง

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนองแสง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนองแสง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนองแสง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสาร โทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเตอร์
เน็ต และอืนๆ   รวมทังค่าใช้จ่ายให้ได้ใช้บริการดังกล่าว สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  13:30:19 หน้า : 19/49



งบลงทุน รวม 1,519,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 661,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพลาสติก จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก แบบทรงเตีย สําหรับ
เด็ก จํานวน  100 ตัว ราคา ตัวละ 130 บาท (ราคา
ตลาด) คุณลักษณะ ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง  40 ลึก 38 สูง 46 เซนติเมตร  มีพนักพิง
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5 ตัว ๆ
 ละ 1,200 บาท (ราคาตลาด) ลักษณะขนาดไม่น้อยกว่า 52 x 56 x 85 
ซม. ขาเหล็กชุบโครเมียม ทีนังและพนักพิงทําจากฟองนํา มีระบบปรับ
ระดับ มีเท้าแขน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตัง เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 4 เครือง ๆ
 ละ 21,000 บาท เพือติดตังในห้องพักครูในอาคารเรียนหลังใหม่ ใน
โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง คุณลักษณะและราคาตามบัญชีและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ชันวางของอเนกประสงค์ จํานวน 43,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางของอเนกประสงค์ จํานวน 15 ตัว ราคาตัว
ละ 2,900 บาท(ราคาตลาด)  คุณลักษณะ  สีลายไม้  มีชันวางของ 12
 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. ลึก 36 ซม. สูง 160 ซม. ใช้เพือ
เป็นทีเก็บกระเป๋าและของใช้ต่าง ๆสําหรับเด็กนักเรียนอนุบาล

ชุดโต๊ะโรงอาหาร(สําหรับนักเรียน) จํานวน 207,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโต๊ะโรงอาหาร (สําหรับนักเรียน) จํานวน 30
 ชุด ราคาชุดละ 6,900 บาท (ราคาตลาด)  1 ชุดประกอบด้วย
    - โต๊ะ 1 ตัว คุณลักษณะ เป็นแบบหน้าทําจากไม้ โครงสร้างทําจาก
เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม.  ยาว 240 ซม. สูง 75 ซม.
    - เก้าอี 2 ตัว คุณลักษณะ เป็นแบบหน้าทําจากไม้ โครงสร้างทําจาก
เหล็ก ใช้สําหรับเป็นทีรับประทานอาหารของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบ
ต.หนองแสง
โต๊ะทํางานระดับ 1-2 จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ 1-2 จํานวน 3 ตัว  ๆ
 ละ 2,500 บาท (ราคาตลาด) ลักษณะ  ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 60 ซม. ยาว120 ซม. สูง 75 ซม. มีลินชักบริเวณทีนังด้าน
ขวา จํานวน  2 ลินชัก
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 20 ตัว ราคาตัว
ละ 2,000 บาท(ราคาตลาด) คุณลักษณะดังนี
    - หน้าโต๊ะเป็น พลาสติกไฟเบอร์
    - โครงสร้างทําจากเหล็กและขาโต๊ะพับเก็บได้
    - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 74 ซม. 
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พัดลมตังพืน ขนาด 18 นิว จํานวน 17,000 บาท
ค่าจัดซือพัดลมตังพืน ขนาด 18 นิว จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 1,700
 บาท(ราคาตลาด) คุณลักษณะดังนี
    - ใบพัดขนาด 18 นิว
    - ปรับส่ายซ้าย-ขวาและปรับความสูง-ตําได้
    - มีสวิตซ์เปิด-ปิดแบบกดและสามารถปรับแรงลมได้
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว จํานวน 54,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิวจํานวน 32 ตัว ราคา
พร้อมติดตัง ตัวละ 1,700 บาท (ราคาตลาด) คุณลักษณะดังนี
    - ใบพัดขนาด 16 นิว
    - ควบคุมแรงลมและควบคุมการส่ายด้วยเชือก 2 เส้น
เพือติดตังในห้องเรียนอาคารหลังใหม่ จํานวน 8 ห้องเรียน ๆ ละ 4 ตัว

ครุภัณฑ์การศึกษา
เครืองตังเวลา สัญญาณกริง อัตโนมัติ จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตังเวลา สัญญาณกริง อัตโนมัติ จํานวน 1
 ชุด ราคาชุดละ 5,900 บาท (ราคาตลาด)  คุณลักษณะดังนี
    - เลือกตังเวลาทํางานได้ไม่ตํากว่า 24 ชม./7 วัน
    - ตังโปรแกรมการทํางานได้ไม่ตํากว่า 30 โปรแกรม
    - กริงสัญญาณ มีขนาดไม่ตํากว่า 6 นิว
โต๊ะ-เก้าอี นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 70 ชุด  ราคาชุดละ 1,580 
บาท

จํานวน 110,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ-เก้าอี นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 70
 ชุด ราคาชุดละ 1,580 บาท คุณลักษณะและราคาอ้างอิงจากงบประมาณ
เบิกจ่ายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555
    - โต๊ะนักเรียน มอก 1494/2541 ขนาดหน้าโต๊ะ 40x60 ซม. ความ
สูง 67 ซม.
    - เก้าอีเรียน มอก. 1495/2541 ขนาด 38x 38 ซม. ความสูง 67
 ซม.(จากพืนถึงทีรองนัง)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 53,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ขนาด 40 นิว จํานวน 3 เครือง ราคาเครืองละ 17,700 บาท
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
    - ระดับความละเอียดของจอภาพขันตํา 1920 X 1080 พิกเซล
    - ขนาดจอภาพ 40 นิว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งานจํานวน  1  เครือง ราคาเครืองละ 17,000  บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม

ครุภัณฑ์อืน
ไม้วัดส่วนสูง ชนิดมีฐาน จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้วัดส่วนสูง ชนิดมีฐานจํานวน 2 ชุด ราคา 1,300
 บาท (ราคาตลาด)  คุณลักษณะดังนี
    - วัดส่วนสูงได้ไม่ตํากว่า 180 เซนติเมตร
    - ทําด้วยไม้และมีฐานสําหรับยืนวัดส่วนสูง
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 858,000 บาท
ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาล อบต.หนองแสง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน โรงเรียนอนุบาลอบต.หนองแสง 
(เส้นทางตรงจากประตูด้านทิศตะวันออก)

จํานวน 258,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน โรงเรียนอนุบาล
อบต.หนองแสง (เส้นทางตรงจากประตูด้านทิศตะวัน
ออก) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 409.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลียข้างละ 1.00 ม
. ส่งวัสดุทดสอบหน่วยงานราชการทีเชือถือได้พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด  เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานในโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง ตาม
แบบ อบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานในโรงเรียนอนุบาล อบต
.หนองแสง ตามแบบ อบต.หนองแสงกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2641- พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างห้องนําห้องส้วมในโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง ตาม
แบบ อบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างห้องนําห้องส้วมในโรงเรียนอนุบาล อบต
.หนองแสง ตามแบบ อบต.หนองแสงกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2641- พ.ศ. 2564)
โครงการจัดทําป้ายชือโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง ตามแบบ อบต.หนอง
แสงกําหนด

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า โครงการจัดทําป้ายชือโรงเรียนอนุบาล อบต.หนอง
แสง ตามแบบ อบต.หนองแสงกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารโดยปูกระเบืองด้านหลังห้อง อาคาร 2 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.หนองแสง ตามแบบ อบต.หนองแสงกําหนด

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารโดยปูกระเบืองด้านหลัง
ห้อง อาคาร 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง ตามแบบ อบต.หนอง
แสงกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2641- พ.ศ. 2564)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,201,430 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,201,430 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,060,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที 6 ในอัตรามือ
ละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพืนทีรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง จํานวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านจอกขวาง  โรงเรียนบ้านหัวงัว โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนอง
ขาม โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิน โรงเรียนบ้านโสกยาง โรงเรียนบ้าน
โนนท่อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 และโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ
สองห้องวิทยา
อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) จํานวน 141,430 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 เป็นค่า
ดําเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนตังแต่ระดับอนุบาล
ศึกษา จนถึง ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 260 วัน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,308,060 บาท
งบบุคลากร รวม 1,369,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,369,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,114,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ในสังกัดกองสาธารณ
สุข ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณ
สุข (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ) และนักวิชาการสาธารณสุข

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและหัว
หน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 194,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดกองสาธรณสุข ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 

งบดําเนินงาน รวม 907,120 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,120 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 136,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ทีมีสิทธิได้
รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล  ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ใน
สังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือสังการทีเกียวข้องอืน เช่น มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 8 สิงหา
คม พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือช่วยปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 2 คน
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เช่น  ค่าประกันภัยรถเก็บขยะ ค่าพรบ
. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเย็บเล่ม ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุม หรือ
สัมมนา

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่าย
เป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

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

ค่าวัสดุ รวม 86,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ  นําดืม เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 22,000 บาท
เพือจัดชือวัสดุในการทําความสะอาด เช่น ไม้กวาด  ตระกร้า  เข่ง  และ
อืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการเก็บขยะ เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี

งบลงทุน รวม 31,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
(1) โต๊ะทํางาน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ชุด ราคา 4,000 บาท (ราคา
ตลาด เพราะเป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)คุณลักษณะ เป็นโต๊ะทํา
งานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม.ยาว150 ซม. สูง75 ซม. มี 2 ลินชัก
ทังด้านขวา และ 3ลินชักด้านซ้าย
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(2) เก้าอีสํานักงานพนักพิงสูง ระดับศีรษะ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานพนักพิงสูง ระดับศรีษะ จํานวน 1
 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท (ราคาตลาด )  คุณลักษณะ 
โครงขาไนล่อน เบาะหุ้มหนัง  มีโช๊คไฮโดรริกปรับสูง-ตําได้ 
ขนาดไม่ตํากว่า  64 x 66 x 108  ซม.

(3) ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กตู้เอกสารบานเลือนกระจก
สูง จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 8,000 บาท (ตามราคาท้อง
ตลาด) คุณลักษณะดังนี โครงตู้ทําจากเหล็ก ภายในมี 3 แผ่นชัน สามารถ
ปรับระดับได้ตามต้องการ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือชุดเครืองเสียงเคลือนที แบบลากจูง  1 ชุด จํานวน 7,500 บาท
เพือจัดซือชุดเครืองเสียงเคลือนที แบบลากจูง 1 ชุด รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 
    • ขนาดไม่ตํากว่า 250 วัตต์
    • มีไมค์ลอยแบบมือถือให้ 2 ตัว ย่านความถี VHF
    • สามารถ เล่น USB MP3 / WMA / FM Player
    • มีฟังค์ชันตัดเสียงเพลงอัตโนมัติ เมือมีคนพูดไมค์ ( VOX function )
    • มีช่อง input ไมค์สาย 2 ช่อง
    • มีช่อง Line in / Line out
    • มีช่อง input MP3 & IPOD 1 ช่อง
    • ลําโพงไร้สาย พร้อมแบตเตอรีในตัว
    • มือจับล้อลาก สําหรับเคลือนย้าย

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,156,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 596,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 596,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน
มีส่วนร่วม เช่น  ค่าป้าย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที 2)พ.ศ.2560  ประกาศกระทรวง
มหาดไทยเรืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลว.18 ต.ต.2560 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0810.5/ว 306 ลว. 31
 ม.ค.2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0810.5/ว
 629 ลว. 7  มี.ค.2561  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 345,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําสือประชาสัมพันธ์ความรู้เรืองโรคไข้
เลือดออก  ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและนําดืม กิจกรรมการออกดําเนินงาน
เชิงรุกในพืนที ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าวัสดุอปกรณ์ในกิจกรรมการออก
ดําเนินงานเชิงรุกในพืนที ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ค่าวัสดุ
เชือเพลิงและหล่อลืน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น
   - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส (ฉีหนู) และโรคติดต่อ
อืนๆ ตามฤดูกาล

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคเลป
โตสไปโรซีส (ฉีหนู) และโรคติดต่ออืนๆ ตามฤดูกาล เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
ทําสือประชาสัมพันธ์ความรู้  ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและนําดืม กิจกรรม
การออกดําเนินงานเชิงรุกในพืนที ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าวัสดุอปกรณ์
ในกิจกรรมการออกดําเนินงานเชิงรุกในพืนที  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
   - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและ
ปลอดภัย  ขับเคลือนตลาดประชารัฐ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ
ตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย  ขับเคลือนตลาดประชา
รัฐ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสารประกอบ
การอบรม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานโครงการ ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็น
   - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 67
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้านความรู้ในการบริโภค จํานวน 41,600 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้าน
ความรู้ในการบริโภค เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรม จัดทําสือประชาสัมพันธ์ความรู้เกียวกับการคุ้มครองผู้
บริโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานโครงการ ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
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โครงการอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เช่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
จ้างเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
งานโครงการ ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 560,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 560,000 บาท

เพือจ่ายให้กับคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ทีจัดทําโครงการเพือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท
    เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
 และ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,735,170 บาท
งบบุคลากร รวม 1,946,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,946,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,512,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์  ได้แก่ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม นักบริหารงาน
สวัสดิการฯ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) นักบริหารงานสวัสดิการฯ (หัว
หน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห์) และนักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายสังคมสังเคราะห์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 356,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดส่วนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ไก้แก่ ตําแหน่งผู้
ช่วยนักสังคมสงเคราะห์และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 720,990 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,990 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 156,490 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในสังกัดกองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลใน
สังกัดกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือสังการทีเกียวข้องอืน เช่น มท 0809.3/ว4522 ลงวัน
ที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จํานวน 3 คน เพือช่วยปฏิบัติงาน
ในกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เช่น ทําป้ายประกาศต่างๆ  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเข้าปกเย็บเล่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม ประชุม หรือ
สัมมนา

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่าย
เป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ในสังกัดกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน  เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุง รักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อืน 

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ แบบพิมพ์ ยางลบ นํา
ดืม เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  13:30:20 หน้า : 28/49



งบลงทุน รวม 67,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานพนักพิงสูง ระดับศรีษะ จํานวน 3
 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท (ราคาตลาด )  คุณลักษณะ 
โครงขาไนล่อน เบาะหุ้มหนัง  มีโช๊คไฮโดรริกปรับสูง-ตําได้ 
ขนาดไม่ตํากว่า  64 x 66 x 108  ซม. 
ค่าจัดซือชุดโซฟารับแขก  พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุด ๆละ  8,000 บาท  
(ราคาตลาด)

จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโซฟาแบบเบาะหนังเทียมหรือหนัง UPC  
จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟา ขนาด 3 ทีนัง 1ตัว  โซฟา ขนาด 1 ที
นัง  2ตัว  และโต๊ะกลาง พร้อมกระจก 1ชุด 
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 15 ลินชัก จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารเหล็ก 15 ลินชัก จํานวน 1 หลัง ๆ
 ละ  4,500 บาท (ราคาตลาด) ลักษณะเป็นตู้เหล็กขนาด ไม่น้อยกว่า
ขนาด กว้าง 35 ซม. ลึก 45 ซม. สูง :  130  ซม. หนา 0.6 มม. มีกุญแจ
ล๊อค ด้านบน ล๊อค 1 ครัง ได้ทุกลินชัก

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิก
เซล จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ดังนี
    1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
    2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ
(Image Sensor)
    3) มีระบบแฟลชในตัว
    4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
หรือเมือต้องการเปลียน
    5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
    6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้ทํานําร้อน-นําเย็น จํานวน 6,500 บาท
ค่าจัดซือตู้ทํานําร้อน-นําเย็นแบบตังพืน ประเภทถังควํา จํานวน  1 ชุด ๆ
 ละ 6,500 บาท (ราคาตลาด) คุณลักษณะดังนี  
    - มีก๊อกแยก นําร้อน - นําเย็น 
    - ตัวเครืองภายนอกเป็นพลาสติก
    - ระบบควบคุมอุณหภูมิโดย เทอร์โมสตรัท ควบคุมความเย็นอัตโนมัติ
    - ถังเก็บความเย็นเป็นแสตนเลส ไม่เป็นสนิม 
    - ระบบทําความร้อนโดย ฮีตเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  1  
เครือง ราคาเครืองละ 17,000 บาท

จํานวน 17,000 บาท

คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 880,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 880,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายพัฒนาจิต เพือชีวิตทีสมดุล จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการค่ายพัฒนาจิต เพือชีวิตที
สมดุล เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552
 มาตรา 66 67 (5)(6)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการบทบาทสตรีไทยในยุคไทยแลนด์4.0 จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการบทบาทสตรีไทยในยุคไทย
แลนด์ 4.0 เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552
 มาตรา 67 (6)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการประชุมจัดทําและทบทวนแผนแนวทางการดําเนินการ ของสภาเด็ก
และเยาวชน

จํานวน 25,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประชุมจัดทําและทบทวน
แผนแนวทางการดําเนินการ ของสภาเด็กและเยาวชน เป็นไปตามอํานาจ
หน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการฝึกอบรมอาสาพัฒนาชุมชนด้วยสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนอง
แสง

จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาพัฒนาชุมชนด้วย
สภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองแสง เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิม
เติม พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสง เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิม
เติม พ.ศ.2552 มาตรา 66 67 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการเพิมทักษะการบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดกลุ่มอาชีพ จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเพิมทักษะการบริหารจัดการ
และส่งเสริมการตลาดกลุ่มอาชีพ เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิม
เติม พ.ศ.2552 มาตรา 66
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
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โครงการวันสตรีสากล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวันสตรีสากล เป็นไปตาม
อํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสถาบันครอบ
ครัว เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 67
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการอบรมแกนนําเยาวชนอาสาป้องกันเอดส์และอนามัยการเจริญพันธุ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมแกนนําเยาวชน
อาสาป้องกันเอดส์และอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นไปตามอํานาจหน้าที
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการอบรมเพิมศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมเพิมศักยภาพนักเรียน
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552
 มาตรา 67 (6)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการอบรมเพิมศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 170,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมเพิมศักยภาพผู้สูง
อายุ เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างตามโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อย
โอกาสทางสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,725,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,928,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,928,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,360,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
ช่าง ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  นักบริหารงานช่าง(หัวหน้า
ฝ่ายก่อสร้าง) วิศวกรโยธา  และเจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่างและหัวหน้า
ฝ่ายก่อสร้าง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 475,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กอง
ช่าง ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าและผู้ช่วย
ช่างสํารวจ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้
แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 693,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 173,040 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 153,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองช่าง ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในสังกัดกองช่าง ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  ใน
สังกัดกองช่าง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และที
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
อืน เช่น มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาตรวจคุณภาพนํา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตรวจคุณภาพนําในพืนรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแสง
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 2 คนเพือช่วย
ปฏิบัติงานในกองช่าง
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายแบบ
พิมพ์ แบบแปลน ค่าล้างรูป ค่าเข้าปกเย็บเล่ม และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
ค่าจ้างเหมาวิศกรรับรองแบบงานก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวิศกรรับรองแบบงานก่อสร้าง ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม ประชุม หรือ
สัมมนา

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน เพือจ่าย
เป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สินอืน  เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้าง และทรัพย์สิน
อืน 

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  แบบ
พิมพ์ ยางลบ  เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  เต้าเสียบ บัลลาสต์  เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี เพือใช้ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและเพือซ่อม
แซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุก่อ
สร้าง  เช่น  ตะปู  ค้อน  คีม ชะแลง  ขวาน สิว  เลือย สว่าน จอบ  เป็น
ต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น พู่กัน สี ภาพถ่ายดาว
เทียม เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง  เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี  ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 1,104,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะดังนี
    - ขนาดไม่น้อยกว่า  80 x 60 x 75 เซนติเมตร 
    - แผ่นโต๊ะด้านบน ไม่น้อยกว่า  หนา 20 มิลลิเมตร 
    - ถาดวางคีย์บอร์ด  กว้าง 70 ซม.  ปิดขอบด้วย PVC   
    - มีช่องสําหรับวาง Computer case ในแนวตัง
    - รางเลือนเป็นเหล็กเคลือบสี ลูกล้อไนลอน 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซือเครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตบดิน จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 21,000
 บาท  คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี 
    1) ใช้เครืองยนต์เบนซิน
    2) น้าหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
    3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
    4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั งต่อนาที
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ค่าจัดซือเครืองสกัดไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสกัดไฟฟ้าจํานวน 1 เครือง ๆ ละ 25,000
 บาท (ราคาตลาด)
คุณลักษณะดังนี
    - กําลังไฟฟ้าเข้า 1500 W
    - อัตรากระแทกสูงสุดไม่ตํากว่า  1400 ครัง/นาที

ค่าจัดซือรถตัดคอนกรีต จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถตัดคอนกรีตจํานวน 1 เครือง ๆ ละ 27,000
 บาท (ราคาตลาด)  คุณลักษณะดังนี 
    1) เครืองยนต์เบนซิน
    2) ขนาดใบตัด 10 - 16 นิว
    3) ความลึกทีตัดได้ไม่น้อยกว่า  150 มม.
สามารถปรับความลึกของร่องตัด  ส่วนระบบยกขึนเป็นแบบใช้มือโดยมี
สปริงการตัดแผ่นลงบนคอนกรีต
    4) มีอุปกรณ์ระบายความร้อน  พร้อมถังบรรจุนําหล่อเลียง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,030,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สะพาน ระบบประปา ไฟฟ้า อาคารและสิง
ก่อสร้างทีเป็นสาธารณะประโยชน์ในเขตตําบลหนองแสง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สะพาน ระบบ
ประปา ไฟฟ้า อาคารและสิงก่อสร้างทีเป็นสาธารณะประโยชน์ในเขต
ตําบลหนองแสง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบ  ควบคุมงาน สําหรับงานก่อสร้างขององค์การองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแสง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ควบคุมงาน สําหรับงานก่อสร้างขององค์การ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

งานไฟฟ้าถนน รวม 8,447,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,797,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,797,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที 2 (บริเวณตรง
ข้ามแก่งน้อย)

จํานวน 199,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่
ที 2 (บริเวณตรงข้ามแก่งน้อย) ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตรโดยถมดินปรับ
ระดับขนาดพืนที 1,100 ตารางเมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 575 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
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โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้องใต้ หมู่ที 9 (เส้นทาง
หลังบ้านผู้ใหญ่สมหวัง)

จํานวน 247,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้อง
ใต้ หมู่ที 9 (เส้นทางหลังบ้านผู้ใหญ่สมหวัง) ขนาด กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 460.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 เมตร วางท่อระบาย
นําจํานวน 7 ท่อน 1 จุด บ่อพักก่ออิฐขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จํานวน 2
 บ่อ พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
กําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที 26 
(เส้นทางไปชลประทาน)

จํานวน 352,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอกขวาง
เหนือ หมู่ที 26 (เส้นทางไปชลประทาน) ขนาด กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 650.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 เมตร พร้อม
ติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด  (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ
.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยทอง หมู่ที 23 (เส้นทาง
ติดทีนางจิราพร ปะเทนันตา)

จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชย
ทอง หมู่ที 23 (เส้นทางติดทีนางจิราพร ปะเทนันตา) ขนาด กว้าง 5.00 ม
. ยาว 18.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 90.00 ตร
.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อ
สร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบม หมู่ที 5 (เส้นทาง
ซอยปลาทู)

จํานวน 131,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบม หมู่
ที 5 (เส้นทางซอยปลาทู) ขนาด กว้างเฉลีย 3.00 ม. ยาว 70.00 ม
. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 212.00 ตร.ม. ทํารางระ
บายนําก่อิฐ 51.00  ม. บ่อพักก่ออิฐ 1 จุด พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อ
สร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ที 12 (เส้นทางกลาง
หมู่บ้าน)

จํานวน 387,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่
ที 12 (เส้นทางกลางหมู่บ้าน) ขนาด กว้าง6.00 ม. ยาว 120.00 ม
. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า720.00 ตร.ม. ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที 11 (เส้นทาง
รอบบ้านด้านทิศตะวันตก)

จํานวน 265,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
ท่อน หมู่ที 11 (เส้นทางรอบบ้านด้านทิศตะวันตก) ขนาด กว้าง 5.00 ม
. ยาว 98.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 490.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด  (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบมทุ่ง หมู่ที 13 (เส้นทางหน้า
บ้านนายสนัน ธิมาศิ)

จํานวน 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบมทุ่ง หมู่
ที 13 (เส้นทางหน้าบ้านนายสนัน ธิมาศิ) ขนาด กว้าง 5.00 ม
.  ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 500.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาบู่ หมู่ที 14 (เส้นทางรอบ
บ้านด้านทิศตะวันตก)

จํานวน 267,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาบู่ หมู่
ที 14 (เส้นทางรอบบ้านด้านทิศตะวันตก) ขนาด กว้าง 5.00 ม
. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 500.00 ตร.ม.  พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ หมู่ที 20 (เส้นทางหน้า
บ้านผู้ใหญ่อุทิศ)

จํานวน 269,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ หมู่
ที 20 (เส้นทางหน้าบ้านผู้ใหญ่อุทิศ) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 80.00 ม
. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. เสริมดิน
ข้างทางสูงเฉลีย 0.50 ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 ม. วางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.30 ม. บ่อพัก คสล.ขนาด 0.60 ม. X 0.60 ม. จํานวน 3 บ่อ รวม
ระยะทาง 50 ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ หมู่ที 25 (เส้นทาง
ไปบ้าน ผอ.ขวัญชัย มะธุเลน)

จํานวน 212,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมือง
ใหม่ หมู่ที 25 (เส้นทางไปบ้าน ผอ.ขวัญชัย มะธุ
เลน) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 ม
. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาปี หมู่ที 1 (เส้นทางข้าง
บ้านนายประดิษฐ์ โพธิกะ)

จํานวน 151,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาปี หมู่
ที 1 (เส้นทางข้างบ้านนายประดิษฐ์ โพธิกะ) ขนาด กว้าง 5.00 ม
. ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 280.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้องเหนือ หมู่ที 21 (เส้น
ทางไปชลประทาน)

จํานวน 268,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้อง
เหนือ หมู่ที 21 (เส้นทางไปชลประทาน) ขนาด กว้าง 5.00 ม
. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า500.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.15 ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  13:30:20 หน้า : 36/49



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสําโรง หมู่ที 3 (เส้นทางไป
โรงแรมวีพี)

จํานวน 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสําโรง หมู่
ที 3 (เส้นทางไปโรงแรมวีพี) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม
. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า500.00 ตร.ม. ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกยาง หมู่ที 15 (เส้นทาง
หน้าบ้านด้านทิศตะวันออก)

จํานวน 267,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกยาง หมู่
ที 15 (เส้นทางหน้าบ้านด้านอทิศตะวันออก) ขนาด กว้าง 5.00 ม
. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า500.00 ตร.ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที 19 (เส้นทาง
ไปถนนนิวซีแลนด์)

จํานวน 318,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
ขาม หมู่ที 19 (เส้นทางไปถนนนิวซีแลนด์) ขนาด กว้าง 4.00 ม
. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 600.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที 2 (เส้นทาง
ไปร้านริมแก่ง)

จํานวน 116,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
แสง หมู่ที 2 (เส้นทางไปร้านริมแก่ง) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม
. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวงัว หมู่ที 7 (เส้นทางไป
บ้านหนองอีหมัน)

จํานวน 322,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวงัว หมู่
ที 7 (เส้นทางไปบ้านหนองอีหมัน) ขนาด กว้าง6.00 ม. ยาว 100.00 ม
. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า600.00 ตร.ม. ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 ม. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแสง

จํานวน 255,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง ขนาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 76.00 ม
. หนา 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 456.00 ตร.ม. ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 ม. เสริมดินสูงเฉลีย 0.20 ม. หรือมีปริมาณไม่
น้อยกว่า 94 ลบ.ม.พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
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โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านงัวเจริญ หมู่ที 28 (เส้นทางข้างโรงเรียน
บ้านน้อยหัวงัว)

จํานวน 59,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านงัวเจริญ หมู่ที 28 (เส้น
ทางข้างโรงเรียนบ้านน้อยหัวงัว) โดยวางท่อระบายนํา คสล.แบบครึง
ซีก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. และท่อระบายนํา คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. ความยาวรวม 176 เมตร พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านจอกขวาง หมู่ที 6 (เส้นทางกลางหมู่บ้าน
จอกขวาง หมู่ที 6)

จํานวน 235,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านจอกขวาง หมู่ที 6 (เส้น
ทางกลางหมู่บ้านจอกขวาง หมู่ที 6) โดยวางท่อระบายนําแบบครึง
ซีก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. และท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง  0.30x1.00 ม. รวมระยะทาง 680 ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านดอนบม หมู่ที 5 (เส้นทางหน้าบ้านนาย
ประเสริฐ อ่องเทศ)

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านดอนบม หมู่ที 5 (เส้น
ทางหน้าบ้านนายประเสริฐ อ่องเทศ) โดยวางท่อระบายนํา คสล.แบบครึง
ซีก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. และท่อระบายนํา คสล
. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม. บ่อพักคสล.ขนาด 0.60x0.60 
ม.จํานวน 3 บ่อ ความยาวรวม 94 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อ
สร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที 24 (เส้นทางลาด
ยางกลางหมู่บ้าน)

จํานวน 178,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านดอนบมพัฒนา หมู่
ที 24 (เส้นทางลาดยางกลางหมู่บ้าน) โดยวางท่อระบายนํา คสล
. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม.  บ่อพัก คสล
. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จํานวน 9 บ่อ ความยาวรวม 166.00 เมตร และ
เทคอนกรีตเพิมผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลีย 0.50-1.00ม. ยาว 68.00 ม
. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านเดินคํา หมู่ที 27 (เส้นทางหน้าบ้านนาย
บุญ ปะติระเต)

จํานวน 97,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านเดินคํา หมู่ที 27 (เส้น
ทางหน้าบ้านนายบุญ ปะติระเต) โดยวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. ความยาวรวม 117.00 เมตร บ่อพัก คสล
. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จํานวน 5 บ่อ  พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อ
สร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านแดง หมู่ที 12 (เส้นข้างบ้านนายวีระ 
จันทร์ปัญญา)

จํานวน 87,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านแดง หมู่ที 12 (เส้นข้าง
บ้านนายวีระ จันทร์ปัญญา) โดยทําทางระบายนําแบบก่ออิฐขนาด
กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลีย 0.60 ม. รวมระยะทาง 80 ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
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โครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านหนองคู หมู่ที 4 (เส้นทางหน้าบ้านนาง
สุรีย์ คุรินทร์)

จํานวน 36,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางระบายนําบ้านหนองคู หมู่ที 4 (เส้น
ทางหน้าบ้านนางสุรีย์ คุรินทร์) โดยวางท่อระบายนํา ท่อระบายนําขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม. บ่อพัก คสล.ขนาด 1.00x1.00 ม.ความ
ยาวรวม 23 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนอง
แสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางจากวงเวียนวาปีปทุมถึงเขตเทศบาล
วาปีปทุม

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางจากวงเวียนวาปีปทุม
ถึงเขตเทศบาลวาปีปทุม ระยะทาง 480 ม. ติดตังตามแบบอบต.หนองแสง
กําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านกระยอม หมู่ที 17 (เส้นทางไปป่า
ยาง)

จํานวน 171,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านกระยอม หมู่
ที 17 (เส้นทางไปป่ายาง) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 520.00 ม. สูง
เฉลีย 0.60 ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 1,478.00 ลบ.ม
. พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนบม หมู่ที 5 (เส้นทางหน้าบ้าน 
อ.คุณากรณ์ โนนหนองคู)

จํานวน 109,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนบม หมู่
ที 5 (เส้นทางหน้าบ้าน อ.คุณากรณ์ โนนหนองคู) ขนาด กว้าง
เฉลีย 3.00 ม. ยาว 100.00 ม.โดยเสริมดินสูงเฉลีย 0.70 ม. หรือมี
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 266.00 ลบ.ม. วางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 ม.  จํานวน 100 ท่อน พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตาม
แบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านโพธิ หมู่ที 10 (เส้นทางป้อมยามเก่า
ไปลําห้วยร่องกระโดน)

จํานวน 338,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านโพธิ หมู่
ที 10 (เส้นทางป้อมยามเก่าไปลําห้วยร่องกระโดน) ขนาด กว้าง 5.00 ม
. ยาว 1000.00 ม.โดยเสริมดินสูงเฉลีย 0.80 ม. หรือมีปริมาณดินไม่
น้อยกว่า 3,061.00 ลบ.ม. วางท่อระบายนําขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 ม.  1 จุด จํานวน 7 ท่อน และขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง0.60 ม
.  1 จุด จํานวน 5 ท่อนพร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสองห้องกลาง หมู่ที 22 (ติดทีนา
นายสมศักดิ บัวรัตน์)

จํานวน 433,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสองห้องกลาง หมู่
ที 22 (ติดทีนานายสมศักดิ บัวรัตน์) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 830.00 ม
.โดยเสริมดินสูงเฉลีย 0.80 ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 3,061.00 ลบ.ม. วางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม
.  6 จุด จํานวน 38 ท่อน พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านโสกยาง หมู่ที 15 (เส้นทางรอบบ้าน
ด้านทิศตะวันออก)

จํานวน 140,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านโสกยาง หมู่
ที 15 (เส้นทางรอบบ้านด้านทิศตะวันออก) ขนาด กว้าง 5.00 ม
. ยาว 240.00 ม.โดยเสริมดินสูงเฉลีย 0.80 ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 1,161.00 ลบ.ม. วางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม
.  บ่อพักคสล.ขนาด 0.60x0.60 ม. 1 จุด ความยาวรวม 31 เมตร พร้อม
ติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองเดิน หมู่ที 
16 (เส้นทางรอบบ้านด้านทิศตะวันออก)

จํานวน 81,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวจราจร
ลูกรัง บ้านหนองเดิน หมู่ที 16 (เส้นทางรอบบ้านด้านทิศตะวัน
ออก) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 410.00 ม.โดยเสริมดินข้างกว้าง
เฉลีย 1.00 ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 327.00 ลบ.ม. เสริมผิว
จราจรลูกรังหนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 161 ลบ.ม. วาง
ท่อระบายนําขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม
.  6 จุด จํานวน 32 ท่อน พร้อมติดตังป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต
.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองเดิน หมู่ที 
16 (เส้นทางหน้าบ้านนางระพิน พังโส)

จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวจราจร
ลูกรัง บ้านหนองเดิน หมู่ที 16 (เส้นทางหน้าบ้านนางระพิน พัง
โส) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 258.00 ม.โดยเสริมดินสูงเฉลีย 0.60 ม
. หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 712.00 ลบ.ม. เสริมผิวจราจรลูกรังหนา
เฉลีย 0.15 ม. หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 161 ลบ.ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านกระยอม 
หมู่ที 17 (เส้นทางท้ายบ้านไปบ้านหนองคูไชย)

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมผิวจราจรหิน
คลุก บ้านกระยอม หมู่ที 17 (เส้นทางท้ายบ้านไปบ้านหนองคู
ไชย) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 116.00 ลบ.ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านไชยทอง 
หมู่ที 23 (เส้นทางรอบบ้านด้านทิศตะวันตก)

จํานวน 256,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมผิวจราจรหิน
คลุก บ้านไชยทอง หมู่ที 23 (เส้นทางรอบบ้านด้านทิศตะวัน
ตก) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 396.00 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 247.00 ลบ.ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองคู 
หมู่ที 4 (เส้นทางเลียบคลองส่งนําฝังตะวันออก)

จํานวน 194,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมผิวจราจรหิน
คลุก บ้านหนองคู หมู่ที 4 (เส้นทางเลียบคลองส่งนําฝังตะวัน
ออก) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 187.00 ลบ.ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองโน 
หมู่ที 8 (เส้นทางข้างหนองโน)

จํานวน 161,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเพือจ่ายเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเสริมผิว
จราจรหินคลุก บ้านหนองโน หมู่ที 8 (เส้นทางข้างหนอง
โน) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 155.00 ลบ.ม. พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกําหนด (เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพือเป็นค่าติดตังไฟฟ้า ค่าปักเสา พาดสาย 
และอุปกรณืไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึงเป็น
กรรมสิทธิของการไฟฟ้า

จํานวน 650,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 3,447,600 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป ให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  สังกัดกอง
สาธรณสุข ตําแหน่งพนักงานขับรถเครืองจักรกลขนาดเบา   และคนงาน
ประจํารถขยะ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษชัวคราวตามมติ ครม. ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ สังกัดกองสาธรณสุข ตําแหน่งพนักงานขับรถเครืองจักร
กลขนาดเบา   และคนงานประจํารถขยะ

งบดําเนินงาน รวม 687,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส)ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภาระกิจ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าใช้สอย รวม 435,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัดเก็บ
ขยะ จํานวน 3 คน
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ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการนําขยะมูลฝอยมากําจัดทีบ่อขยะ ที
เทศบาลตําบลวาปีปทุมเป็นผู้ดูแล แบบเหมาจ่ายเดือนละ 6,000 บาท ตาม
หนังสือที มค 52904/439 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560
ค่าธรรมเนียมล้างทําความสะอาดรถเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 3,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการเหมาล้างทําความสะอาดรถเก็บขนขยะมูลฝอย ที
เทศบาลตําบลวาปีปทุมเป็นผู้ดูแล โดยจ่ายเดือนละ 300 บาท ตามหนังสือ
ที มค 52904/182 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายค่าจัดซือถังพลาสติก HDPE ขนาด
บรรจุ 120 ลิตร  จํานวน 100 ใบ ราคาใบละ 1,000 บาท (ราคา
ตลาด) พร้อมเจาะรูร้อยเชือก ใส่สายยางรองมือจับ  และเจาะรูทีด้านก้น
ถัง  สกรีนตราสัญลักษณ์ อบต.หนองแสง และคําว่า  "ขยะทัวไป" 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนทีเกียวข้องกับรถเก็บ
ขยะ เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท
เพือจัดซือเครืองแต่งกายสําหรับพนักงานขับรถขยะและพนักงานประจํา
รถจัดเก็บขยะ เช่น ถุงมือยาง รองเท้าบูทยาง ผ้าปิดปาก เสือสะท้อน
แสง เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจัดซือรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่า
กว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุด ไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
อัดท้าย จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะเฉพาะและราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานัก
งบประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตําบลและปรับปรุงทบทวนแผน
ชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นจ่ายใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประชุมประชาคมหมู่
บ้าน ประชาคมตําบลและปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ว 856  ลงวันที  12 มีนาคม 2553
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าท2ี6 ลําดับ
ที 4
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลหนองแสง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตําบลหนองแสง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายทัวไปทีประชาชนควรรู้ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดําเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายทัว
ไปทีประชาชนควรรู้ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายที
เกียวข้องกับการปฏิบัติตามอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพือส่งเสริมการเล่นกีฬา สําหรับใช้
ในกิจกรรมแข่งขันกีฬา และออกกําลังกาย แก่ ประชาชนหมู่
บ้าน ชุมชน โรงเรียนในสังกัด อบต.หนองแสง และ พนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแสง

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานนมัสการพระพุทธรูปนาคปรก สรงกู่บ้านแดง จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานนมัสการพระพุทธรูป
นาคปรก สรงกู่บ้านแดง
โครงการร่วมสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม จํานวน 350,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการร่วมสืบสานประเพณี
ออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพืนบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานทีขอรับการอุดหนุนเพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพืนบ้านประจําปี พ.ศ
. 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,307,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,133,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,133,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 753,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  สังกัดกองส่งเสริมการ
เกษตร ได้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองเกษตร และนักบริหารงานการ
เกษตร(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้อํานวยการกองการเกษตรและหัว
หน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 296,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
เกษตรและผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล

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

งบดําเนินงาน รวม 1,151,540 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,440 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 87,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลส่วน และ พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดกองส่งเสริมการเกษตร ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดกองส่งเสริมการเกษตร ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือสังการทีเกียวข้องอืน เช่น มท 0809.3/ว
4522 ลงวันที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 889,100 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จํานวน 5 คน เพือช่วยปฏิบัติงาน
ของกองส่งเสริมการเกษตร
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ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายประกาศต่างๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้า
ปกเย็บเล่ม  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ 
ค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชน จํานวน 6,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชน 
   - เป็นไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาลงกรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิม
เติม พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม ประชุม หรือ
สัมมนา

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลใน
สังกัดกองส่งเสริมการเกษตร
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดในสัตว์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม อาหาร
ว่าง ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซือวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นํายาพ่นฆ่าเชือในพืนทีเสียงทีจะเกิดโรค
ระบาด ค่าวัสดุประกอบการอบรม ประกอบด้วย เข็ม,ไซริงค์ ,กระติกใส่
วัคซีน,สําลี,แอลกอฮอล์,ถุงมือ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การดําเนินโครงการ
    เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพือการผลิตในการทําการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
เพือการผลิตในการทําการเกษตร เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และนําดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าเอกสารประกอบการฝึก
อบรม ค่าวัสดุประกอบการอบรม อาทิเช่น นําส้มสายชู, เหล้าขาว, กาก
นําตาล, นมเปรียว, ผลไม้, ไข่ไก่, รําละอียด,อีเอ้ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นและเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
    เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 66
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
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โครงการส่งเสริมการเลียงไก่ไข่อินทรีย์ในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเลียงไก่ไข่
อินทรีย์ในชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และนําดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
ประกอบการอบรม อาทิเช่น พันธุ์ไก่ไข่ รําละเอียด กากนําตาล ข้าว
โพด ถัวเหลือง ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องในการดําเนิน
โครงการ
    เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 66 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถินประจําตําบลหนองแสง จํานวน 17,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิน
ประจําตําบลหนองแสง  เช่น ค่าจัดซือพันธุ์ข้าวพืนเมือง  ค่าจ้างเหมาไถ
กลบเกรดเกลีย ค่าจัดซือปุ๋ยคอกสําหรับใส่แปลงพันธุ์ข้าว 
    เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 66
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานและทรัพย์สิน
อืน  เช่น 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 เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อ
สร้าง เช่น ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ขวาน สิว เลือย สว่าน จอบ เสียม เป็น
ต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์  เช่น เข็ม ไซ
ริงค์  เวชภัณฑ์  เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุการเกษตร  เช่น  ถังพลาสติกทํานําหมักชีวภาพแจก
จ่ายแก่เกษตรกรและใช้ในศูนย์  จัดซือปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช ท่อนํา สายยาง จอบ เสียม อุปกรณ์การเกษตรทีเกียว
ข้อง เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  ค่าหมึก
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง เป็นต้น รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ทีเข้าลักษณะราย
จ่ายประเภทนี  ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาวิถีชีวิตเกษตรตําบลหนองแสง

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  13:30:20 หน้า : 46/49



งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือและติดตังเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู  จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 17,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะ และราคา ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือปัมจุ่ม (ไดร์โว่ ) ขนาด 400 วัตต์  ไม่น้อยกว่า  0.5 เเรงม้า  รูนํา
ออก 2 นิว จํานวน 1 เครือง ๆละ 6,000  บาท (ราคาตลาด)

จํานวน 6,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดผักตบชวาเพืออนุรักษ์แหล่งนํา จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการกําจัดผักตบชวาเพืออนุรักษ์
แหล่งนํา เช่น  ค่าอาหารว่างและนําดืม ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
    เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในทีสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ ในทีสาธารณะ เช่น ค่าจัดซือพันธุ์ไม้ ค่าป้ายโครงการ ค่านําดืม
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
    เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพืออนุรักษ์ดินและนํา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกเพืออนุรักษ์ดิน
และนํา เช่น ค่าจัดซือพันธุ์แฝก ค่าป้ายโครงการ ค่านําดืม และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นและเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
    เป็นไปตามอํานาจหน้าทีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างฝายกันนําลําห้วยท่อนตอนบน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างฝายกันนําลําห้วยท่อนตอน
บน ขนาด กว้าง 16.00 ม. สูง 1.80 ม.ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 24,553,200 บาท
งบกลาง รวม 24,553,200 บาท
งบกลาง รวม 24,553,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ส่วนของนายจ้าง) ในอัตราร้อยละ
ห้าของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกันให้กับสํานักงานประกันสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,071,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุในตําบลหนองแสงประจําปีงบ
ประมาณ 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 5,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการในตําบลหนองแสงประจําปีงบ
ประมาณ 2562
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ โดยมีสิทธิได้รับเบียคนละ 500
 บาทต่อเดือนในตําบลหนองแสงประจําปีงบประมาณ 2562 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายใช้เพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วน
รวม ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด ตลอดจนภัย
อืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิด
ขึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอืนใด ซึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของ
ประชาชนหรือรัฐ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน  อบต.หนองแสง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแสงตามระเบียบ สปสช. ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2199 ลงวัน
ที 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554
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(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแสงในการส่งเสริมสนับ
สนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553  และ
หนังสือ มท0808.2/ว 4295 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ส่วนตําบล) โดยปฏิบัติตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานา
ญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 29 -30  ลงวัน
ที 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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