
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย

อําเภอ แวงนอย   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,316,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,053,540 บาท

งบบุคลากร รวม 6,755,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน รวม 12 เดือนๆละ 20,400.-บาท 
 เป็นเงิน 244,800.-บาท 
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (คนที่1) 1คน รวม12 เดือนๆละ11,220
.-บาท เป็นเงิน 134,640.-บาท 
3.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล(คนที่ 2) 1คน รวม12 เดือนๆละ11,220
.-บาท เป็นเงิน 134,640.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง 
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล   1 คน รวม 12 เดือนๆ ละ 1,750
.-บาท  เป็นเงิน  21,000.-บาท 
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (คนที่ 1) 1 คน รวม 12 เดือนๆละ 880
.-บาท  เป็นเงิน 10,560.-บาท 
3.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (คนที่ 2) 1 คน รวม 12
 เดือนๆ ละ 880.-บาท เป็นเงิน  10,560.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ    
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล 1  คน รวม 12 เดือนๆ  ละ 1,750
.-บาท เป็นเงิน  21,000.-บาท 
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล(คนที่ 1) 1คน รวม 12 เดือนๆ ละ 880
.-บาท   เป็นเงิน  10,560.-บาท 
3.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล(คนที่ 2) 1คน รวม 12 เดือนๆ ละ 880
.-บาท   เป็นเงิน  10,560.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

วันที่พิมพ : 3/9/2562  15:39:29 หนา : 2/54



เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  รวม 12  เดือนๆ ละ 7,200.-บาท  เป็น
เงิน  86,400.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,404,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใหแก
 - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน รวม 12 เดือนๆละ11,220
.-บาท     เป็นเงิน 134,640.-บาท      
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน รวม 12 เดือนๆละ 9,180
.-บาท เป็นเงิน 110,160.-บาท            
 - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 24 คนรวม 12 เดือนๆละ 172,800
.-บาท เป็นเงิน 2,073,600.-บาท          
 - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน รวม12 เดือนๆละ  7,200
.-บาท  เป็นเงิน    86,400.-บาท      
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,666,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,434,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน   8  อัตรา  ดังนี้
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รวม 12 เดือนๆละ  54,960.-บาท    
เป็นเงิน 659,520.-บาท 
2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รวม12 เดือนๆละ 40,260.-บาท  
เป็นเงิน 483,120.-บาท
3.หัวหนาสํานักปลัด รวม 12 เดือนๆละ 32,450.-บาท     
เป็นเงิน 389,400.-บาท
4.นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  รวม 12 เดือนๆ ละ 22,170.-บาท    
เป็นเงิน 266,040.-บาท
5.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ รวม 12 เดือนๆละ 30,790
.-บาท     เป็นเงิน 369,480.-บาท  
6.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รวม 12 เดือนๆ ละ 22,230.-บาท     
เป็นเงิน 266,760.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9
 กุมภาพันธ 2559 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม (เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือน นัก
บริหารงาน อบต.) จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 168,000.-บาท (สําหรับตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 
1.เงินเพิ่มประจําตําแหนง  นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  รวม  12
  เดือนๆละ  7,000.-บาท  เป็นเงิน  84,000.-บาท
2.เงินตอบแทนรายเดือนตําแหนง  นักบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล  รวม  12  เดือนๆละ  7,000.-บาท เป็นเงิน  84,000.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558
(2) เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม (เงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนราชการ) จํานวน  2
  อัตรา  ตั้งไว 84,000.-บาท 
1. เงินเพิ่มประจําตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศ ก
.อบต.จังหวัดขอนแกน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 รวม  12  เดือนๆ
ละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท
2. เงินเพิ่มประจําตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแกน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
 รวม  12  เดือนๆละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 895,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  7 อัตรา  ดังนี้
1.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1  อัตรา  รวม  12 เดือนๆละ  12,720.-บาท   
 เป็นเงิน  152,640.-บาท
2.ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  1 อัตรา  รวม 12 เดือนๆละ16,530
.-บาท เป็นเงิน 198,360.-บาท
3.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1  อัตรา  รวม  12 เดือนๆละ  9,400.-บาท   
 เป็นเงิน  112,800.-บาท
4.พนักงานขับรถยนต   1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000.-บาท   
  เป็นเงิน  108,000.-บาท      
5.คนงานทั่วไป          1   อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000.-บาท   
  เป็นเงิน  108,000.-บาท      
6.ยาม          1   อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000.-บาท     
เป็นเงิน  108,000.-บาท
7.พนักงานขับรถยนต   1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000.-บาท   
  เป็นเงิน  108,000.-บาท         
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2559 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง  จํานวน   6
  อัตรา    ดังนี้ 
1.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ          1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ 
ละ 1,000.-บาท   เป็นเงิน  12,000.-บาท    
2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ          1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ 
ละ 2,000.-บาท   เป็นเงิน  24,000.-บาท        
3.พนักงานขับรถยนต   1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000.-บาท   
  เป็นเงิน  12,000.-
4.คนงานทั่วไป         1  อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000.-บาท      เป็น
เงิน  12,000.-บาท       
5.ยาม                   1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000.-บาท      เป็น
เงิน  12,000.-บาท
6.พนักงานขับรถยนต   1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000.-บาท   
  เป็นเงิน  12,000.-บาท               
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 ก.ค. 2559 
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งบดําเนินงาน รวม 3,058,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 517,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 412,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนใหแก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน100,000.-บาท
-เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ(แพทย พยาบาล ทันตแพทย)
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
-คาตอบแทน อปพร.
-เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
-เงินรางวัล
-เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
- เพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น จํานวน 12,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/ลูกจาง/พนักงานจาง จํานวน 300,000
.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559    

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม
ระเบียบของทางราชการกําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  
ค่าใช้สอย รวม 1,574,400 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 134,400 บาท
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- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตางๆ    ตั้งไว   60,000
.-บาท   ดังนี้ 
     - คาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ/คาซักฟอก/คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล/คาระวางบรรทุก/คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)/คาโฆษณาและ
เผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ/คาธรรมเนียมตางๆ/คา
เบี้ยประกัน/คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา/คาใชจายในการตรวจ
สอบและรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน/คาใชจายในการจัดทําแนวเขตการ
ปกครองของ อปท./คาจางเหมาบริการ
- คาติดตั้งไฟฟ้า 
(1) คาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการ
ไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า
(2) คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า การบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ
- คาติดตั้งประปา
(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นไดใชบริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึง การ
ปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ
- คาติดตั้งโทรศัพท
คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพท
พวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
- เพื่อจายเป็นคาออกแบบ เซ็นตรับรองแบบ แกไขแบบ (กรณีที่ไมใช
อาคาร)ฯลฯ
 
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานรายเดือน    ตั้งไว 74,400.-บาท   
    - จายเป็นคาจางเหมาบริการแมบานทําความสะอาดและดูแลสํานัก
งาน  จํานวน 1 ตําแหนง  อัตราเดือนละ  6,200.-บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน  74,400.-บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

- คาเลี้ยงรับรอง/ หรือคารับรอง ในการตอนรับคณะบุคคล    ตั้งไว  10,000
.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง หรือคาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง ในการเลี้ยงรับรอง
และการตอนรับคณะบุคคล           จากสวนราชการ หรือองคกรตาง ๆ รวม
ถึง คาใชจายในการจัดงานกิจกรรมวันสําคัญของทางราชการและทาง
ศาสนา การจัดนิทรรศการ การจัดประกวด และพิธีเปิดอาคารตางๆ  ที่มีความ
จําเป็นและเหมาะสม )  
     - คาเลี้ยงรับรอง/ หรือคารับรอง ในการประชุมสภาทองถิ่น/หรือ คณะ
กรรมการ/คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย    ตั้งไว   30,000
.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น /คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองทองถิ่น กับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนที่มีความจําเป็นและเหมาะสม ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค.2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาของขวัญ/ของรางวัล สําหรับพิธีการในวันสําคัญตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ/จัดทํา หรือจางทํา ของขวัญ/ของ
รางวัล/  พวงมาลัย/ชอดอกไม /กระเชาดอกไม/พวงมาลา รวมถึงเป็นเงิน
รางวัล ในการจัดงานกิจกรรม สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆซึ่งเป็นวันสําคัญ
ของทางราชการ  และวันสําคัญทางศาสนา ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น และ
มีความสําคัญ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวนตําบล/ลูกจาง พนักงานจาง ของ
องคการบริหารสวนตําบล หรือผูที่องคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการใหองคการบริหารสวนตําบล กรณีที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ เชน คาลงทะเบียนอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ หรือการเขารวมการ
ประชุม/อบรมสัมมนา 
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คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเลือกตั้งในพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย เชน/ คาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้ง
ซอม ของผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

คาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการ อบต. พบประชาชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงาน ตามโครงการ อบต.พบ
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2563        โดยจัดใหความรูดาน
กฎหมาย และดานการจัดเก็บภาษี ประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงาน
ของ อบต.พรอมรับฟังปัญหา ความตองการ ความคิดเห็นของประชาชน รวม
ถึงการดําเนินการจัดใหมีเวทีประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่
จําเป็นในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ.2561-2565

โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู
บริหาร/ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย/พนักงานสวนตําบล/กลุมผู
นําชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน /ผูบริหารสถานศึกษา/กลุมอาชีพ และผูมีหนาที่
เกี่ยวของขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
 พระวชิรเกลาเจาอยูหัว การจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อตกแตงซุมเฉลิมพระ
เกียรติ  รวมถึงการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตางๆ ตามและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
    

โครงการประชาสัมพันธตาง ๆ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจาง  ทําป้ายประชาสัมพันธ
ตางๆ เชน ป้ายประชาสัมพันธประเพณีระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล หรือป้าย
ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ ป้ายเสียภาษี     ป้าย
รณรงคโครงการตางๆ ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานและหมูบานในเขตตําบลแวงนอย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรม การดําเนินงานปรับ
ปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน ขององคการบริหารสวนตําบล/หมูบานในเขต
ตําบลแวงนอย  และบริเวณที่สาธารณะ การทําความสะอาดถนนในเขตตําบล
แวงนอย และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสินตางๆ  ดังนี้
- คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เชน  รถยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด
สําเนา รถจักรยานยนต รถยนตบรรทุกน้ํา เครื่องปรับอากาศ ตู  โตะ เครื่อง
คอมพิวเตอร 
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  เชน วัสดุสํานักงาน  ฯลฯ
- คาปรับปรุงตอเติมตกแตงหรือซอมแซมทรัพยสิน อาคารสํานัก
งาน วัสดุ ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ /แบบ
พิมพ/ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพที่ใชในสํานัก
งาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องบันทึกเสียง คาจัดซื้อธงเฉลิม
พระเกียรติ     ธงตราสัญลักษณตางๆ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  สิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน  แปรง  ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะ และขนสง เชน ยาง
นอก/ยางใน/แบตเตอรี่ ฯลฯ  ของรถยนต หรือรถจักรยายยนต หรือวัสดุที่
เกี่ยวเนื่อง ตางๆ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 280,000 บาท

(1) เพื่อเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใชเติมยานพาหนะรถยนต /รถ
จักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา และใชเติม สําหรับวัสดุ, ครุภัณฑ  ที่ใชในงานของ
ทางราชการ  ขององคการบริหารสวนตําบล  
(2)เพื่อเป็นคาจัดซื้อน้ํามันตางๆเพื่อใชผสมน้ํายากําจัดยุงในโครงการป้องกัน
และกําจัดยุงลาย และป้องกันโรคตางๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยว
เนื่อง ตางๆ เชน แผนดิสก หมึกพิมพ  โปรแกรมและอุปกรณตอพวงอื่นฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 437,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 27,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการโทรสาร คาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอร
เน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายในการบริการราย
เดือน 

งบลงทุน รวม 189,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 189,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สําหรับใชในการจัดประชุม/อบรม จํานวน 23,700 บาท

- เพื่อจัดซื้อเกาอี้สําหรับใชในการจัดประชุม/อบรม จํานวน 30 ตัวๆตัว
ละ 790.-บาท ตั้งไว 23,700.-บาท
- โครงสรางผลิตจากเหล็ก 6 หุน หนา 1 มิล 
- โครงขาเหล็กแป๊บเหลี่ยม ขนาด 3/4 x 3/4 นิ้ว 
- เบาะนั่งผลิตจากหนัง PVC บุดวยฟองน้ํา 
- รองรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 80 กก. 
(ตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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จัดซื้อโตะพับหนาโฟเมกาขาว สําหรับใชในการจัดประชุม/อบรม ขนาดไมนอย
กวา 75x180x75 ซม.

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโตะพับหนาโฟเมกาขาว สําหรับใชในการจัดประชุม/อบรม ขนาด
ไมนอยกวา 75x180x75 ซม.จํานวน 20 ตัวๆตัวละ 1250.-บาท ตั้งไว 25,000
.-บาท
(ตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 40,800 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
(1) กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี
หรือขนาดเกินกวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี
เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว
(2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มกราคม 2561) ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายําไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
หมายเหตุ : ใชสําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆาเชื้อ
โรค
หรือ การป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็นพําหะนําโรค เชน ยุง แมลง เป็นตน
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มกราคม 2561)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จานวน 1
 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
-มีแป้นพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จาน
วน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอ นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

- คาใชจายในการสํารวจ ประเมินความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย รวมถึงเป็นคาใชจายในการจาง
องคกร หรือหนวยงานเอกชนในการดําเนินการ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสํารวจ ประเมินความพึงพอใจ และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย รวมถึงเป็นคาใชจาย
ในการจางองคกร หรือหนวยงานเอกชนในการดําเนินการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐและงานพิธีเนื่องในโอกาส
สําคัญ ประจําปี 2563 จํานวนเงิน  20,000.-บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

งานบริหารงานคลัง รวม 2,102,860 บาท
งบบุคลากร รวม 1,777,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,777,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,300,680 บาท

  - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล   จํานวน   4  อัตรา  
        1. ผูอํานวยการกองคลัง           รวม 12 เดือนๆ ละ 34,110.-บาท  
เป็นเงิน  409,320.-บาท 
 2. นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   รวม 12 เดือนๆ ละ 28,030.-บาท  
เป็นเงิน  336,360.-บาท
 3. นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ   รวม 12 เดือนๆ ละ 25,470.-บาท  
เป็นเงิน 305,640.-บาท
 4. เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน            รวม 12 เดือนๆ ละ 20,780.-บาท  
เป็นเงิน 249,360.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9
 กุมภาพันธ 2559 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

      (1) เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม (เงินประจําตําแหนงหัวหนาสวน
ราชการ) จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว 42,000.-บาท 
        1. เงินเพิ่มประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ตามประกาศ ก.อบต
.จังหวัดขอนแกน (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 รวม  12
  เดือนๆละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 275,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย จํานวน  1 อัตรา 
  1. นักวิชาการคลัง   รวม 12 เดือนๆ ละ 22,980.-บาท  เป็นเงิน  275,760
.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 143,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ    จํานวน    1   อัตรา
1.ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  รวม  12   เดือนๆ ละ 11,960.-บาท   เป็น
เงิน    143,520.-บาท   ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท
  0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 15,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  1
  อัตรา 
1.ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  รวม   12 เดือนๆ ละ 1,325.-บาท   เป็น
เงิน   15,900.-บาท  ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท
  0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2559 

งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

           - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/ลูกจาง/พนักงานจาง/ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
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คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม
ระเบียบของทางราชการกําหนด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล และลูกจาง
ประจํา 

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง/พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล หรือผู
ที่องคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคการบริหารสวน
ตําบล กรณีที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาลงทะเบียนอบรม คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการหรือการเขา
รวมประชุม/อบรมสัมมนา

โครงการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายไดของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น เชน การจัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สราง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามที่กฏหมาย
กําหนด และการเตรียมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว462 ลงวัน
ที่  29  กุมภาพันธ 2551
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9  มกราคม 2555
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่  19
  กุมภาพันธ 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย เชน 
   - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม  วัสดุ/ครุภัณฑ ตางๆ รวมถึงทรัพยสินตางๆ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ตูเก็บ
เอกสาร กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน  แผนดิสก  โปรแกรม และ
อื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,092,240 บาท

งบบุคลากร รวม 609,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 609,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน   1  อัตรา  ดังนี้
1.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ รวม 12 เดือนๆละ 27,480
.-บาท   เป็นเงิน 329,760.-บาท  ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 249,480 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้
1.พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา 1 อัตรา รวม 12 เดือนๆ ละ 11,790
.-บาท      เป็นเงิน  141,480.-บาท
2.พนักงานดับเพลิง     1   อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000.-บาท   
  เป็นเงิน  108,000.-บาท    ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท
  0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559  
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง  จํานวน   2
  อัตรา    ดังนี้ 
1.พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา  1 อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,500
.-บาท   เป็นเงิน  18,000.-บาท
2.พนักงานดับเพลิง    1 อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000.-บาท       เป็น
เงิน  12,000.-บาท      
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 ก.ค. 2559 

งบดําเนินงาน รวม 193,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 78,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  ตามโครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนป้องกันและอํานวยความสะดวกผูขับขี่ยวดยานพาหนะบนทองถนน
ในชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหมและวันสงกรานต ชวง 7 วันอันตราย เชน ป้าย
รณรงคประชาสัมพันธ น้ําดื่ม และคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องใน
โครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการฝึกอบรมซอมแผนอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมซอมแผน
อุบัติเหตุทางถนน ประจําปีงบประมาณ  2563 เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใช
จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการดําเนินงาน  ตามโครงการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ 2563 รวมถึงการป้องกัน
ชุมชนเขมแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด ตลอดจนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดพรอมทั้งการจัดทําแผนการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565   

โครงการสรางเสริมอาชีพใหกับผูดอยโอกาส ยากจน และผูผานการบําบัดยาเสพ
ติด

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการดําเนินงาน  ตามโครงการสราง
เสริมอาชีพใหกับผูดอยโอกาส และผูผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 95,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุแตงกายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณที่ใชในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย เชน เคมีดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาใชจายในการซอมแซมรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการซอมแซมรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค 
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนใหที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแกน ประจําปี 2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565

อุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอแวง
นอย ประจําปี 2563    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,903,500 บาท

งบบุคลากร รวม 698,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 698,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 656,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 2  อัตรา
1.  ผูอํานวยการกองการศึกษา  รวม 12 เดือน ๆละ  30,220
.-บาท           เป็นเงิน  362,640.-บาท  
2.  นักวิชาการศึกษา   รวม 12 เดือน ๆละ 24,480.-บาท เป็นเงิน  293,760
.-บาท  ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.3/ว 293 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ตามประกาศ ก.อบ
ต.จังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม 2559 รวม  12  เดือนๆละ  3,500
.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 968,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 254,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/ลูกจาง/พนักงานจาง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 จํานวน  200,000  บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงาน
ครู จํานวน   20,000  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559   

คาเชาบาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 529,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 179,600 บาท

(1) เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ จํานวน  50,000.-บาท  ดังนี้
 -  คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก ฯลฯ
 -  คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน  ติดตั้งประตู, หนาตาง และวัสดุตาง ๆ
 -  คาถายเอกสารและแบบพิมพตาง ๆ
-  คาจัดซื้อวารสาร  สิ่งพิมพและแบบพิมพตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน  
(2) เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการผูดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการและสถาน
ที่ของทางราชการ(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) รายเดือน จํานวน  2
  ตําแหนง        จํานวน   129,600.-บาท   
  - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูดูแลทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองแขม  1 อัตรา เดือนละ  5,400.-บาท รวม  12  เดือน  เป็น
เงิน  64,800.-บาท
 - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูดูแลทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นาจาน 1 อัตรา เดือนละ  5,400.-บาท รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  64,800
.-บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 7120 ลว 9
 ธ.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล ที่มีคําสั่งใหเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ตางๆ 

โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงคาจัดฝึกอบรม คาลงทะเบียนอบรม  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 180,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย เชน คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซม วัสดุ/ครุภัณฑ ตางๆ รวมถึงทรัพยสินตางๆ
- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการซอมแซมอาคาร/หองเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก   ในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเพื่อใหมีความ
เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียน
- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการซอมแซมสนามเด็กเลน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก   ในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเพื่อใหมีความเหมาะ
สมและปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียน

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุและเครื่องใชสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว สิ่งของเครื่องใช  เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรจัดซื้อหนังสือ  เชน  กระดาษเขียน
โปสเตอร, ฟิลม, รูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจากการลางอัดขยาย,พูกันและ
สี          

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยว
กับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 33,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจานและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองแขม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจานและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองแขม
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการโทรสาร คาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอร
เน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายในการบริการราย
เดือน

งบลงทุน รวม 236,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 5,500 บาท

 -เพื่อจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 หลังๆละ 5,500  บาท
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2561)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 31,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร  ขนาด 16 นิ้ว  ประหยัดไฟสูงสุดเบอร 5  จํานวน  20
 เครื่องๆ ละ 1,550 บาท เป็นเงิน 31,000 บาท
(ตั้งราคาตามทองตลาด เนื่องจากไมไดกําหนดอยูในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปัญญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการกอสรางสนามเด็กเลนสราง
ปัญญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมบูรณ ตามวัยผานการเลนสนามเด็ก
เลนสรางปัญญา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0816.4/ว 3679 ลว 13 พ.ย.2561
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,885,026 บาท
งบบุคลากร รวม 2,773,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,773,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,019,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขาราชการ
ครู  จํานวน 7  อัตรา ตั้งไว  2,019,840.- บาท  (ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่ 9
  กรกฎาคม 2562)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการใหแกขาราชการครู  คนละ 3,500
.-บาทตอเดือน จํานวน 2  อัตรา ตั้งไว  84,000.- บาท (ตั้งตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่ 9
  กรกฎาคม 2562)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 640,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางครูผูดูแลเด็ก จํานวน 4  อัตรา
 โดยจายจากเงินอุดหนุน 451,200.-บาท  จายจากรายรับ 188,880.-บาท (ตั้ง
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674
  ลงวันที่ 9  กรกฎาคม 2562)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มใหแกพนักงานจางครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   จํานวน   4   อัตรา (ตั้งตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่ 9  กรกฎาคม 2562)

งบดําเนินงาน รวม 2,199,106 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

วันที่พิมพ : 3/9/2562  15:39:29 หนา : 32/54



ค่าใช้สอย รวม 1,375,050 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอยเนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2563 เชน คา
เชาเวที  คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสนับสนุนการแสดง
บนเวที เงินรางวัลการแขงขันทางวิชาการ คาใชจายในการตกแตงสถานที่ จัด
สถานที่และคาใชจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติและวันแมแหงชาติสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการจัดงานวันพอแหงชาติและวันแมแหง
ชาติ สําหรับศูนยพัฒนา    เด็กเล็กในสังกัดรวมถึงคาใชจายในการจัด
กิจกรรม หรือการจัดนิทรรศการ กิจกรรมสําหรับเด็กและผูปกครอง     ที่เกี่ยว
เนื่องในโครงการฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองแขม เชน คาป้ายพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว , สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  คาของรางวัล  คาป้ายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณในการจัดสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ
ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565     
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,315,050 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นาจาน จํานวน  97 คน   อัตราคนละ  20.-บาท  จํานวน  245 วัน    จํานวน
เงิน   475,300.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จํานวนเงิน   139,400.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน  จํานวนเงิน    11,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน  จํานวนเงิน    11,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเงิน    16,500.-บาท
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวนเงิน    23,650.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองแขม จํานวน  92 คน   อัตราคนละ  20.-บาท  จํานวน  245
  วัน จํานวนเงิน   450,800.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จํานวนเงิน  130,900.-บาท 
- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน   จํานวนเงิน    10,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน  จํานวนเงิน    10,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเงิน    15,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวนเงิน    21,500.-บาท

ค่าวัสดุ รวม 799,056 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 799,056 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ.ใน
เขตพื้นที่ อบต.แวงนอย ทั้ง 4 แหง ดังนี้  
1. โรงเรียนหนองแขมอีโล    2. โรงเรียนบานกุดรู    
3. โรงเรียนดอนหันนาจาน    4. โรงเรียนป่าเป้งน้ําซับ    
รวมจํานวนนักเรียน  228 คน  ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน  260
 วัน  เป็นจํานวนเงิน   436,894.-บาท
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาจาน
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองแขม
รวมจํานวน  189  คน   อัตราคนละ  7.37 บาท   จํานวน  260
  วัน    จํานวนเงิน  362,162.-บาท   
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งบเงินอุดหนุน รวม 912,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 912,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกนักเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 912,000 บาท

 - เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหารกลางวันใหแกนักเรียน
โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.แวงนอย  จํานวน  4 แหง  ดังนี้  
1. โรงเรียนหนองแขมอีโล      2. โรงเรียนบานกุดรู    
3. โรงเรียนดอนหันนาจาน     4. โรงเรียนป่าเป้งน้ําซับ     
จํานวนนักเรียน  228  คน   อัตราคนละ 20.-บาท   จํานวน  200
 วัน    จํานวนเงิน   912,000.-บาท  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 748,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 488,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 438,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 438,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยโดยใหบริการรับ-สงผูป่วยฉุกเฉินสงโรง
พยาบาล ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อใชในการ
ป้องกันหรือระงับโรคติดตอตาง ๆ เชน ป้องกันการกอเกิดโรคไขเลือด
ออก,โรคพิษสุนัขบา รวมถึงโรคที่เกิดระบาดขึ้นในพื้นที่ ประเภทตางๆ ฯลฯ
 โดยการจัดซื้อน้ํายา,เคมีภัณฑ,เวชภัณฑตางๆ เป็นตน 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และเวชภัณฑ ใชในการปฏิบัติ
งานของหนวยกูชีพ และวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของหนวยกูชีพ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 260,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13  หมูบานละ 20,000.-บาท เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหมีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การเผยแพร
ประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 919,280 บาท

งบบุคลากร รวม 602,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 602,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน   1  อัตรา  ดังนี้
 1.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ รวม 12 เดือนๆละ 29,680.-บาท  เป็น
เงิน 356,160.-บาท  ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3
/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 246,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1 อัตรา  ดังนี้
1.ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  1  อัตรา รวม  12 เดือนๆ ละ 20,510.-บาท     เป็น
เงิน 246,120.-บาท  ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท
  0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 
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งบดําเนินงาน รวม 252,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจางเหมาบริการรถ รับ – สง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไรที่มาเรียนที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจางเหมาบริการรถ รับ-สง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไรที่มาเรียนที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม   จํานวน   1 คัน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.2562 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการจางเหมาบริการรถ รับ–สง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไรที่มาเรียนที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน

จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจางเหมาบริการรถ รับ-สง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไรที่มาเรียนที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน   จํานวน 1 คัน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.2562 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทางขวาง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแวงนอย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเหลากาชาด เพื่อชวย
เหลือบรรเทาทุกขประชาชนผูประสบภัยตางๆ ในเขตอําเภอแวง
นอย ประจําปี 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,481,830 บาท

งบบุคลากร รวม 971,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 971,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 578,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล   จํานวน   2    อัตรา  
1.ผูอํานวยการกองชาง    รวม   12   เดือนๆ ละ  31,340.-บาท 
เป็นเงิน   376,080.-บาท
2.นายชางโยธา             รวม  12  เดือนๆ ละ   16,885.-บาท   
เป็นเงิน   202,620.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานสวน
ตําบล   จํานวน  1  อัตราตั้งไว 24,000.- บาท   
1.นายชางโยธา          รวม    12  เดือนๆ ละ  2,000.-บาท     เป็น
เงิน  24,000.-บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  รวม  12  เดือนๆ
ละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแกน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 284,440 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  2  อัตรา  
1. ผูชวยนายชางโยธา  รวม  12 เดือนๆ ละ 11,960.-บาท     
เป็นเงิน    143,520.-บาท
2. ผูชวยชางไฟฟ้า  รวม  12 เดือนๆ ละ 11,740.-บาท      
เป็นเงิน    140,880.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2559 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ใหกับพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน  2  อัตรา  
1. ผูชวยนายชางโยธา  รวม 12 เดือนๆ ละ   1,500.-บาท     
เป็นเงิน  18,000.-บาท
2. ผูชวยชางไฟฟ้า  รวม  12 เดือนๆ ละ 2,000.-บาท      
เป็นเงิน  24,000.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 ก.ค. 2559 

งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/ลูกจาง/พนักงานจาง/ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559    
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง/พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล หรือผู
ที่องคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคการบริหารสวน
ตําบล กรณีที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาลงทะเบียนอบรม คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการหรือการเขา
รวมประชุม/อบรมสัมมนา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- จายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ซอมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ/ที่ดิน
และสิ่งกอสราง หรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ ฯลฯ  
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ,ไฟฟ้าแสงสวาง ภายใน
พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล   

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ วัสดุสํานักงาน และสิ่งของเครื่องใชตางที่ใชใน
สํานักงาน ของกองชาง เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุหรือที่เกี่ยวเนื่องเชน ปลั๊ก
ไฟ,หลอดไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,สวิทตไฟฟ้า,ฟิวส ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสรางหรือวัสดุที่เกี่ยวเนื่องในการกอ
สราง เพื่อใชในกิจกรรมการกอสรางตาง  ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หรือวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร  ที่ใชในกองชาง เชน แผนดิสก โปรแกรม และอื่นๆ ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 15,690 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,690 บาท
ครุภัณฑกอสราง

จัดซื้อเวอรเนีย คาลิปเปอร ดิจิตอล จํานวน 4,890 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
-ชวงการวัด : 0 ถึง 6 นิ้ว
-ความถูกตอง : +.001 นิ้ว /  + 0.02 มม.และ -.001 นิ้ว /  - 0.02 มม.
-ความละเอียด : 0.01 มม. หรือ.0005 นิ้ว/0.01 มม.
-การแบงนับขอผิดพลาด : ไมรวมถึง +1 นับ และ - 1 นับ 
-ระดับการป้องกันฝุ่น/น้ํา
-จอแสดงผล : จอแอลซีดี
 (ตั้งราคาราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 
Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอ นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 2,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
 - รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,366x768 Pixel - 
มีRefresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz
 - มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562)   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 455,500 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1 อัตรา  ดังนี้
 1.พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ  1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000
.-บาท เป็นเงิน  108,000.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2559 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจาง  จํานวน   1
  อัตรา    ดังนี้ 
1.พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ  1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000
.-บาท เป็นเงิน  12,000.-บาท  ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต
.ที่ มท  0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2559 
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งบดําเนินงาน รวม 335,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 335,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจางเหมาคนงานประจํารถขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการจางเหมาคนงานประจํารถขยะมูล
ฝอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 3 คนๆละ 7,000.-บาท ตาม
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการฝังกลบมูลฝอยบอทิ้งขยะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 55,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการดันขยะลงบอขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย
บอทิ้งขยะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562   ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565   

โครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคคัดแยกขยะ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 ตามตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสนับสนุนหรือจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย   หมู 1 – 13 รวมถึงคาใชจายในการสํารวจและจัด
เก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการจัดทําแผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก 0891.4/ว 865 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดประจําตําบลแวงนอย จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยประจําปีงบประมาณ 2563 เชน คาเชาหรือ
คาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาถวย
รางวัล คาเงินรางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาทําอาหาร คา
ประชาสัมพันธ/ป้ายโครงการ คาจางเหมาเครื่องเสียงและคาใชจายอื่นๆ 
ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561 – 2565

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปี 2563 จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ในการเขารวมการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่ อําเภอแวงนอย เชน คาชุดกีฬานักกีฬา  คาน้ําดื่ม-น้ํา
แข็ง และคาใชจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565     

โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ ประจําปี 2563 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นใน
เขตพื้นที่อําเภอแวงนอย เชน คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา คาชุด
กีฬา  และคาใชจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเขารวมประเพณีบุญคูณลานสูขวัญขาวอําเภอแวงนอย ประจําปี 2563 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการเขารวมงานประเพณีบุญคุณลานสูขวัญ
ขาว ประจําปี พ.ศ. 2563 เพื่อสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมอันดีงามของทอง
ถิ่น เชน คารับรอง  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่  และคาใชจายอื่นๆ
ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561 – 2565    

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2562 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี พ.ศ. 2562 เพื่อสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมอันดีงามของทอง
ถิ่น เชน คารับรอง  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวด และ
คาใชจายอื่นๆ
ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
. 2561 – 2565     

โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ ประจําปี 2563 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ตามโครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวขอพรผูสูง
อายุ ประจําปี 2563 เพื่อสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมอันดีงามของทอง
ถิ่น เชน คารับรอง  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวด และ
คาใชจายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฎในแผนพัฒนา
ทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,941,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,941,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,941,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาใชจายในการจางออกแบบงานอาคาร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบงานกอสรางอาคาร ขององคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย

โครงการกอสรางขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมูบาน  บานนาจาน 
หมูที่ 10

จํานวน 250,000 บาท

กอสรางขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมูบาน บานนาจาน หมู
ที่ 10 ชวงที่1 ขนาดผิวจราจรกวาง 1.50 ม. ยาว 293.00 ม. หนา     0.15 ม
. ชวงที่2 กวาง 1.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 489.50 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท
1-01 และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวง
นอย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมทํารางระบายน้ํา  
สายภายในหมูบาน บานหนองแขม หมูที่ 3

จํานวน 411,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 1.50-3.20 ม. ยาว 176.00 ม
. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 440 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานกอ
สรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-01 รางระบายน้ํา ขนาดรางกวาง    0.80 ม
. ยาว 176.00 ม. หนา 0.25 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 140.80 ตร.ม. ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ
-2-204 พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ องคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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โครงการกอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมทํารางระบายน้ํา
สายภายในหมูบาน  บานหนองแขมสอง หมูที่ 13

จํานวน 387,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่1 กวาง 3.60 ม. ยาว 8.50 ม
. หนา 0.15 ม. ชวงที่2 กวาง 1.50-   2.60 ม. ยาว 155.00 ม. หนา 0.15 ม
. ชวงที่3 กวาง 3.60 ม. ยาว 16.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่รวมไมนอย
กวา 434.39 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท
1-01 รางระบายน้ํา ขนาดรางกวาง 0.80 ม. ยาว 155.00 ม. หนา 0.25 ม
. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 124.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204 พรอมติดตั้งป้ายโครงการ
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขตเทศบาล - ลําหวยนา   บาน
แวงนอย หมูที่ 1

จํานวน 312,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขตเทศบาล - ลําหวยนา บานแวง
นอย หมูที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา  0.15 ม
. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 600 ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่   ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-
01 และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา - ถนนศรีเมืองน้ําซับ   
บานโคกสี หมูที่ 6

จํานวน 312,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา - ถนนศรีเมืองน้ําซับ บานโคก
สี หมูที่ 6 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 600 ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม.หรือตาม
สภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-01 และ
ติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอย   ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบาน บานป่าเป้ง หมูที่ 
8

จํานวน 347,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบาน  บานป่าเป้ง หมู
ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 650 ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-01 และติดตั้ง
ป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอย  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกุดรู-โนนป่าแต บานกุดรู หมู
ที่ 4

จํานวน 312,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      สายบานกุดรู - โนนป่าแต บานกุดรู หมู
ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 600 ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-01 และติดตั้ง
ป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอย      ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาเหนือ  บานโนนศิลา หมู
ที่ 9

จํานวน 312,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาเหนือ บานโนนศิลา หมู
ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 600 ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-01 และติดตั้ง
ป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวง
นอย               ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบาน บานดอนหัน หมูที่ 2 จํานวน 347,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบาน บานดอนหัน หมูที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 650 ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-01 และติดตั้ง
ป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอย  ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมูบาน   บานโนนขี้เหล็ก 
หมูที่ 11

จํานวน 291,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมูบาน บานโนนขี้เหล็ก หมูที่ 11
 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 560 ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-01 และติดตั้ง
ป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - โคกกลาง  บาน
หนองหอย หมูที่ 7

จํานวน 253,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายหนองหอย - โคกกลาง บานหนอง
หอย หมูที่ 7  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา  0.15 ม
. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 475 ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม.หรือ
ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-01
 และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอย
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาวัด – ป่าชา บานอีโล หมูที่ 5 จํานวน 347,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายหนาวัด - ป่าชาบานอีโล บานอีโล หมู
ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 650 ตร.ม.พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม.หรือตามสภาพ
พื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-01 และติดตั้ง
ป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงนอย 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

เงินชดเชยคางานกอสราง (คาK) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) สําหรับงานกอสรางทุก
ประเภทรวมถึงงานปรับปรุงซอมแซมขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 832,760 บาท

งบบุคลากร รวม 551,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 551,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
1. ผูอํานวยการกองการเกษตร   จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 27,480.-บาท เป็น
เงิน 329,760.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9
 กุมภาพันธ 2559 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม (เงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนราชการ) จํานวน  1
  อัตรา  
1. เงินเพิ่มประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการเกษตร  รวม  12  เดือนๆ
ละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท     ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแกน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการ
เกษตร จํานวน 12 เดือน ๆ ละ  15,000.-บาท  เป็นเงิน  180,000.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท  0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2559 

งบดําเนินงาน รวม 281,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/ลูกจาง/พนักงานจาง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 จํานวน 5,000.-บาท และเพื่อจายเป็นคาปฏิบัติงานนอก
เวลาสําหรับบุลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบาฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561 จํานวน 6,000.-บาท

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบของทางราชการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิฯ   

ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง/พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล หรือผู
ที่องคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคการบริหารสวน
ตําบล กรณีที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คาลงทะเบียนอบรม คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการหรือการเขา
รวมประชุม/อบรมสัมมนา
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โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.2562 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบาฯ จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบาฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
 เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ เชน คาสารเคมีภัณฑ พันธุพืช ปุ๋ย กระถาง
จอบ เสียม และอุปกรณดานการเกษตร 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม  และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สองขาง
ถนนสายหลักและที่สาธารณะในเขตตําบลแวงนอยเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติฯ เทิดทูนปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.2562 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.2562
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,525,464 บาท

งบกลาง รวม 12,525,464 บาท
งบกลาง รวม 12,525,464 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 148,067 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอัตรารอยละหาของเงินคาจาง
และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ,พนักงานจาง
ทั่วไป จายจากเงินอุดหนุน 22,560.-บาท  และจายจากเงินราย
รับ 125,507.-บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,924 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,298,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพสูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2552 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,208,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยผูพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ พ.ศ 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

วันที่พิมพ : 3/9/2562  15:39:29 หนา : 53/54



เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ซึ่งจะตองเป็นผูป่วยเอดสที่แพทยได
รับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

สํารองจาย จํานวน 399,850 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในกรณีจําเป็นเรงดวน  การแกไขปัญหาความเดือดรอน
ราษฎร และเพื่อการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในเขต
พื้นที่ตําบลแวงนอย เชน การเกิดอัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยฯลฯและอื่นๆ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบลแวงนอย จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย จํานวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 204,823 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนตําบล,ลูกจาง
ประจําในอัตรารอยละหนึ่งของประมาณการรายรับโดยไมรวมรายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 29,ว 30 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
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