
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย
อําเภอ แวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 39,631,148 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,985,620 บาท
งบบุคลากร รวม 7,398,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน  3  อัตรา  ดังนี
- ค่าตอบแทนรายเดือน  ตังไว้   514,080.-บาท
1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน รวม 12 เดือนๆละ 20,400
.-บาท  เป็นเงิน 244,800.-บาท 
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (คนที1) 1คน รวม12 เดือนๆ
ละ11,220.-บาท เป็นเงิน 134,640.-บาท 
3.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล(คนที 2) 1คน รวม12 เดือนๆ
ละ11,220.-บาท เป็นเงิน 134,640.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 
1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   1 คน รวม 12 เดือนๆ ละ 1,750
.-บาท  เป็นเงิน  21,000.-บาท 
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (คนที 1) 1 คน รวม 12 เดือนๆ
ละ 880.-บาท  เป็นเงิน 10,560.-บาท 
3.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (คนที 2) 1 คน รวม 12
 เดือนๆ ละ 880.-บาท เป็นเงิน  10,560.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ    
1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1  คน รวม 12 เดือนๆ  ละ 1,750
.-บาท เป็นเงิน  21,000.-บาท 
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล(คนที 1) 1คน รวม 12
 เดือนๆ ละ 880.-บาท   เป็นเงิน  10,560.-บาท 
3.รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล(คนที 2) 1คน รวม 12
 เดือนๆ ละ 880.-บาท   เป็นเงิน  10,560.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา               รวม 12  เดือนๆ ละ 7,200.-บาท  เป็น
เงิน  86,400.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,404,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/และเลขานุการสภา  ดังนี
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน รวม 12 เดือนๆ
ละ11,220.-บาท     เป็นเงิน 134,640.-บาท      
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน รวม 12 เดือนๆ
ละ 9,180.-บาท เป็นเงิน 110,160.-บาท            
3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 24 คนรวม 12 เดือนๆ
ละ 172,800.-บาท เป็นเงิน 2,073,600.-บาท          
4.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน รวม12 เดือนๆ
ละ  7,200.-บาท  เป็นเงิน    86,400.-บาท      
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2
) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,308,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,840,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน   8  อัตรา  ดังนี
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รวม 12 เดือนๆละ  49,830.-บาท    
เป็นเงิน 597,960.-บาท 
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รวม12 เดือนๆละ 37,410.-บาท  
เป็นเงิน 448,920.-บาท
3.หัวหน้าสํานักปลัด รวม 12 เดือนๆละ 29,680.-บาท     
เป็นเงิน 356,160.-บาท
4.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  รวม 12 เดือนๆ ละ 19,160.-บาท    
เป็นเงิน 229,920.-บาท
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ รวม 12 เดือนๆละ 28,030
.-บาท     เป็นเงิน 336,360.-บาท  
6.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ รวม 12 เดือนๆละ 26,980.-บาท   
เป็นเงิน 323,760.-บาท
7.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ รวม 12 เดือนๆ
ละ 24,480.-บาท   เป็นเงิน 293,760.-บาท 
8.นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ รวม 12 เดือนๆ ละ 21,140.-บาท     
เป็นเงิน 253,680.-บาท
ตามประกาศ ก.ถ. (ฉบับที 9) ลงวันที 20 พฤศจิกายน 2558       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นเงินเพิม (เงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนราย
เดือน นักบริหารงาน อบต.) จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 168,000
.-บาท (สําหรับตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) 
 1.เงินเพิมประจําตําแหน่ง  นักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รวม  12  เดือนๆละ  7,000.-บาท
 เป็นเงิน  84,000.-บาท
 2.เงินตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง  นักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รวม  12  เดือนๆละ  7,000.-บาท เป็นเงิน  84,000.-บาท
[ โดยตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (00110
) งานบริหารทัวไป (00111) ]
(2) เพือจ่ายเป็นเงินเพิม (เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการ) จํานวน  2  อัตรา  ตังไว้ 84,000.-บาท 
 1. เงินเพิมประจําตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ลงวันที ๒ พฤษภาคม 2559 รวม  12
  เดือนๆละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท
 2. เงินเพิมประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ลงวันที ๒ พฤษภาคม 2559
 รวม  12  เดือนๆละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,124,160 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  8 อัตรา  ดังนี
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตังไว้    692,160.-บาท
      1.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  1  อัตรา รวม  12 เดือนๆ ละ 19,170
.-บาท      เป็นเงิน 230,040.-บาท
        2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  1  อัตรา  รวม  12 เดือนๆละ  11,890
.-บาท       เป็นเงิน  142,680.-บาท
    3.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา  รวม 12 เดือนๆ
ละ15,600.-บาท เป็นเงิน 187,200.-บาท
       4.พนักงานขับรถยนต์บรรทุกนํา 1 อัตรา รวม 12
 เดือนๆ ละ 11,020.-บาท       เป็นเงิน  132,240.-บาท
 - พนักงานจ้างทัวไป  ตังไว้      432,000.-บาท
    1.พนักงานขับรถยนต์   1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000
.-บาท     เป็นเงิน  108,000.-บาท      
       2.พนักงานดับเพลิง     1   อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000
.-บาท     เป็นเงิน  108,000.-บาท     
      3.คนงานทัวไป          1   อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000
.-บาท     เป็นเงิน  108,000.-บาท      
      4.ยาม                    1   อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000.-บาท
เป็นเงิน  108,000.-บาท   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 91,920 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง  จํานวน   6
  อัตรา    ดังนี 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตังไว้    43,920.-บาท
     1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,395
.-บาท   เป็นเงิน  16,740.-บาท    
     2.พนักงานขับรถยนต์บรรทุกนํา  1 อัตรา  จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 2,265.-บาท   เป็นเงิน  27,180.-บาท    
- พนักงานจ้างทัวไป     ตังไว้     48,000.-บาท
     1.พนักงานขับรถยนต์  1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000
.-บาท     เป็นเงิน  12,000.-บาท      
     2.พนักงานดับเพลิง    1 อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000.-บาท   
 เป็นเงิน  12,000.-บาท      
     3.คนงานทัวไป         1  อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000
.-บาท  เป็นเงิน  12,000.-บาท       
     4.ยาม                   1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000.-บาท 
เป็นเงิน  12,000.-บาท      
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งบดําเนินงาน รวม 2,474,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 520,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 430,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 130,000.-บาท
- เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ค่าตอบแทน อปพร.
- เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว
ฯลฯ
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน/ลูกจ้าง/พนักงาน
จ้าง จํานวน 300,000.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๙    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบของทางราชการกําหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
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ค่าใช้สอย รวม 1,059,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 134,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ต่างๆ    ตังไว้   60,000
.-บาท   ดังนี 
   - ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ/ค่าซักฟอก/ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล/ค่าระวางบรรทุก/ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)/ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ/ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ/ค่าเบียประกัน/ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา/ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและรังวัดทีดินสาธารณประโยชน์/ค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําแนวเขตการปกครองของ อปท./ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตังไฟฟ้า 
(1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึง
เป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้าการขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา
(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนําและอุปกรณ์
ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติมรวม
ถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์
พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
ฯลฯ
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานรายเดือน  ตังไว้   74,400
.-บาท   - จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาดและดูแล
สํานักงาน  จํานวน 1 ตําแหน่ง  อัตราเดือนละ  6,200.-บาท รวม 12
 เดือน เป็นเงิน  74,400.-บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
- ค่าเลียงรับรอง/ หรือค่ารับรอง ในการต้อนรับคณะบุคคล   ตัง
ไว้  10,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง ในการเลียงรับรอง
และการต้อนรับคณะบุคคล  จากส่วนราชการ หรือองค์กรต่าง ๆ รวม
ถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมวันสําคัญของทางราชการและทาง
ศาสนา การจัดนิทรรศการ การจัดประกวด และพิธีเปิดอาคารต่างๆ  ทีมี
ความจําเป็นและเหมาะสม   
 - ค่าเลียงรับรอง/ หรือค่ารับรอง ในการประชุมสภาท้องถิน/หรือ คณะ
กรรมการ/คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย    ตัง
ไว้   30,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน /คณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครอง
ท้องถิน กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนทีมีความจําเป็นและเหมาะสม  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ/ของรางวัล สําหรับพิธีการในวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ/จัดทํา หรือจ้างทํา ของขวัญ/ของ
รางวัล/  พวงมาลัย/ช่อดอกไม้ /กระเช้าดอกไม้/พวงมาลา รวมถึงเป็นเงิน
รางวัล ในการจัดงานกิจกรรม สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆซึงเป็นวัน
สําคัญของทางราชการ  และวันสําคัญทางศาสนา ตามวาระและโอกาสทีจํา
เป็น และมีความสําคัญ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ทีองค์การบริหารส่วนตําบลสังให้
ไปปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนตําบล กรณีทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองในการเดินทางไปราชการ หรือการเข้า
ร่วมการประชุม/อบรมสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวเนืองในการเลือกตังในพืนทีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแวงน้อย เช่น/ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป หรือเลือก
ตังซ่อม ของผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 
โครงการ อบต. พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตามโครงการ อบต.พบ
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2561  โดยจัดให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย และด้านการจัดเก็บภาษี ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดําเนินงาน
ของ อบต.พร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมถึงการดําเนินการจัดให้มีเวทีประชาคมเพือทบทวนและจัด
ทําแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆของทางราชการ ประจําปี 2561 จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ
ของทางราชการ ประจําปี 2561 เช่น วันท้องถินไทย วัน อปพร. วัน
จักรี วันปิยมหาราช หรือวันอืนๆทีทางราชการกําหนดให้เป็นวันสําคัญของ
ทางราชการ 
โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 
โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแวงน้อย

จํานวน 200,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร/ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย/พนักงานส่วน
ตําบล/กลุ่มผู้นําชุมชน/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้บริหารสถานศึกษา/กลุ่มอาชีพ
และผู้มีหน้าทีเกียวข้องขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 50,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกู
ร การจัดซือวัสดุอุปกรณ์เพือตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ การจัดซือธงตรา
สัญลักษณ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้
กับประชาชนเพือมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 
โครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ จัดซือ/จัดจ้าง  ทําป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ประเพณีระดับ
จังหวัด/อําเภอ/ตําบล หรือป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตัง ป้ายเฉลิมพระ
เกียรติฯ ป้ายเสียภาษี     ป้ายรณรงค์โครงการต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานและหมู่บ้านในเขตตําบลแวงน้อย จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวเนืองในการจัดกิจกรรม การดําเนินงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล/หมู่บ้าน
ในเขตตําบลแวงน้อย  และบริเวณทีสาธารณะ การทําความสะอาดตัด
ต้นไม้ทีปกคลุมไหล่ทางถนนในเขตตําบลแวงน้อย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  ดังนี
- ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัด
สําเนา รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุกนํา เครืองปรับ
อากาศ ตู้  โต๊ะ เครืองคอมพิวเตอร์ 
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  เช่น วัสดุสํานักงาน  ฯลฯ
- ค่าปรับปรุงต่อเติมตกแต่งหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน อาคารสํานัก
งาน วัสดุ ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน สิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 /แบบพิมพ์/ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ทีใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครืองบันทึกเสียง ค่าจัดซือธง
เฉลิมพระเกียรติ     ธงตราสัญลักษณ์ต่างๆ ฯลฯ 
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือนําดืมสะอาด ไว้สําหรับบริการ
ประชาชน  และสําหรับคณะผู้บริหาร /พนักงาน/ ลูกจ้าง /พนักงาน
จ้าง /สมาชิก อบต  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  สิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  แปรง  ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ยาง
นอก/ยางใน/แบตเตอรี ฯลฯ  ของรถยนต์ หรือรถจักรยายยนต์ หรือวัสดุที
เกียวเนือง ต่างๆ 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 280,000 บาท
(1) เพือเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง เพือใช้เติมยานพาหนะรถยนต์ /รถ
จักรยานยนต์ รถบรรทุกนํา และใช้เติม สําหรับวัสดุ, ครุภัณฑ์  ทีใช้ในงาน
ของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
(2)เพือเป็นค่าจัดซือนํามันต่างๆเพือใช้ผสมนํายากําจัดยุงในโครงการ
ป้องกันและกําจัดยุงลายและป้องกันโรคต่างๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทีเกียว
เนือง ต่างๆ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์  โปรแกรมและอุปกรณ์ต่อพ่วงอืนฯ
ลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 405,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 330,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแวง
น้อย 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแวง
น้อย

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ 
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์
เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริการ
รายเดือน 

งบลงทุน รวม 33,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,400 บาท
-เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน ขนาด 53 x 50 x 84 เซนติเมตร หุ้มด้วย
หนัง PVC ปรับระดับสูงตําด้วยเกลียว มีทีท้าวแขนสองข้าง ฐานมี
ขา 5 แฉก ทําจากพลาสติกพ่นสีดํา จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,200.-บาท เป็น
เงิน 2,400.-บาท  (ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ได้กําหนดอยู่ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
โครงการจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,000 บาท
-เพือจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน  2  ตู้ๆละ 5,500
.-บาท  เป็นเงิน 11,000.-บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิน
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ มีนาคม 2560)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
-เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
ราคา 7,700 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
- สามารถทาสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิ
จิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม) 

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
-เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 
ราคา 12,000 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิ
จิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม )  
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งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ ประเมินความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย รวมถึงเป็นค่าใช้
จ่ายในการจ้างองค์กร หรือหน่วยงานเอกชนในการดําเนินการ

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลท่านางแนวเพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงาน
โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการอํานวยการของศูนย์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอแวงน้อย 
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐและงานพิธีเนืองในโอกาส
สําคัญ ประจําปี 2561 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,965,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,623,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,623,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,174,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   จํานวน   4  อัตรา 
1. ผู้อํานวยการกองคลัง                       รวม 12 เดือนๆ ละ 31,340
.-บาท 
เป็นเงิน376,080.-บาท 
2. นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  รวม 12 เดือนๆ ละ 25,470
.-บาท เป็นเงิน  305,640.-บาท
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ   รวม 12 เดือนๆ ละ 22,600
.-บาท เป็นเงิน 271,200.-บาท
4. เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน            รวม 12 เดือนๆ ละ 18,440
.-บาท เป็นเงิน 221,280.-บาท
ตามประกาศ ก.ถ. (ฉบับที 9) ลงวันที 20 พฤศจิกายน 2558      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิม (เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการ) จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้ 42,000.-บาท 
1. เงินเพิมประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ตามประกาศ ก.อบต
.จังหวัดขอนแก่น (เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 2 พฤษภาคม 2559
 รวม  12  เดือนๆละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล
แวงน้อย จํานวน  1 อัตรา 
1. นักวิชาการคลัง   รวม 12 เดือนๆ ละ 20,680.-บาท  เป็น
เงิน  248,160.-บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,880 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน    1
   อัตรา
1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  รวม  12   เดือนๆ ละ 12,240.-บาท 
เป็นเงิน    146,880.-บาท  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,540 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ   จํานวน  1  อัตรา 
1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  รวม   12 เดือนๆ ละ 1,045.-บาท   
เป็นเงิน   12,540.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบของทางราชการกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างประจํา 

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือผู้ทีองค์การบริหารส่วนตําบลสังให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรณีทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าลง
ทะเบียนอบรม ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเดินทางไป
ราชการหรือการเข้าร่วมประชุม/อบรมสัมมนา
โครงการจัดทําและปรับปรุงระบบข้อมูลแผนทีทะเบียนภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

จํานวน 30,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําและปรับปรุงระบบข้อมูล
แผนทีทะเบียนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทําฐานข้อมูลทีดินและสิง
ปลูกสร้าง เพือรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างตามกฏหมาย
กําหนด
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแวงน้อย เช่น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อม
แซม  วัสดุ/ครุภัณฑ์ ต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ตู้เก็บ
เอกสาร กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรม และ
อืนๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 16,500 บาท
โครงการจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน  3  ตู้ๆละ 5,500
.-บาท  เป็นเงิน 16,500.-บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิน
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ มีนาคม 2560)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตังจุดตรวจด่านตรวจป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวเนือง  ตามโครงการตังจุดตรวจด่าน
ตรวจป้องกันและอํานวยความสะดวกผู้ขับขียวดยานบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลวันขึนปีใหม่และวันสงกรานต์ ช่วง 7 วันอันตราย เช่น ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที
เกียวเนืองในโครงการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุด 0804.5/ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557  และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที
สุด 0801.4/ว 668 ลงวันที 27 มีนาคม 2560
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
อุบัติเหตุทางถนน ประจําปีงบประมาณ  2561 ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมฯ ด่วนทีสุด 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557  และ
หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุด 0801.4/ว 668 ลงวัน
ที 27 มีนาคม 2560
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวเนืองในการดําเนินงาน  ตามโครงการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ 2561 รวมถึงการ
ป้องกันชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด ตลอดจนการบําบัดฟืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพร้อมทังการจัดทําแผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุด 0810.3/ว 1102 ลง
วันที 1 กรกฎาคม 2557  และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุด 0810.3/ว
 2378 ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2558
โครงการสร้างเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ยากจน และผู้ผ่านการบําบัดยา
เสพติด

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวเนืองในการดําเนินงาน  ตามโครงการ
สร้างเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ผ่านการบําบัดฟืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุด 0810.3/ว 1102 ลง
วันที 1 กรกฎาคม 2557  และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุด 0810.3/ว
 2378 ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ/อุปกรณ์ทีใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย เช่น เคมีดับเพลิง ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า การฝึก
อบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานทังใน
ระดับตําบลและหมู่บ้านรวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุม
ไฟป่าและการสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่าแบบมีส่วนร่วม ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2360 ลงวัน
ที 2 พฤศจิกายน 2558

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,372,380 บาท
งบบุคลากร รวม 727,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 727,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 685,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน 2  อัตรา
1.  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  รวม 12 เดือน ๆละ  27,480
.-บาท           เป็นเงิน  329,760.-บาท  
2.  นักวิชาการศึกษา   รวม 12 เดือน ๆละ 29,610.-บาท           
เป็นเงิน  355,320.-บาท
ตามประกาศ ก.ถ. (ฉบับที 9) ลงวันที 20 พฤศจิกายน 2558      
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิม (เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการ) จํานวน  1  อัตรา  
1. เงินเพิมประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ตามประกาศ ก.อบ
ต.จังหวัดขอนแก่น ลงวันที ๒ พฤษภาคม 2559 รวม  12  เดือนๆ
ละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 611,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๙   

ค่าใช้สอย รวม 341,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 179,600 บาท

(1) เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ จํานวน  50,000.-บาท  ดังนี
-  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก ฯลฯ
-  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  ติดตังประตู, หน้าต่าง และวัสดุต่าง ๆ
-  ค่าถ่ายเอกสารและแบบพิมพ์ต่าง ๆ
-  ค่าจัดซือวารสาร  สิงพิมพ์และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  
(2) เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการและ
สถานทีของทางราชการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายเดือน จํานวน  2
  คน        จํานวน   129,600.-บาท   
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแขม 
1 คน เดือนละ  5,400.-บาท รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  64,800.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาจาน 
1 คน เดือนละ  5,400.-บาท รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  64,800.-บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ที
มีคําสังให้เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ต่างๆ 
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 32,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวเนืองในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงค่าจัดฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนอบรม  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  ดังนี
 - ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครืองปรับอากาศ ตู้  โต๊ะ เครือง
คอมพิวเตอร์ 
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ  เช่น วัสดุสํานักงาน  ฯลฯ
- ค่าปรับปรุงต่อเติมตกแต่งหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและเครืองใช้สํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว สิงของเครือง
ใช้  เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่จัดซือหนังสือ  เช่น  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์, ฟิล์ม, รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการล้างอัดขยาย,พู่กันและ
สี          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอืนๆ ที
เกียวกับคอมพิวเตอร์ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 33,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้นําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม

งบลงทุน รวม 33,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,400 บาท
-เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน ขนาด 53 x 50 x 84 เซนติเมตร หุ้มด้วย
หนัง PVC ปรับระดับสูงตําด้วยเกลียว มีทีท้าวแขนสองข้าง ฐานมี
ขา 5 แฉก ทําจากพลาสติกพ่นสีดํา จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,200.-บาท เป็น
เงิน 2,400.-บาท  (ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ได้กําหนดอยู่ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
โครงการจัดซือโต๊ะทํางานข้าราชการ จํานวน 4,500 บาท
-เพือจัดซือโต๊ะทํางานข้าราชการ ขนาด 150 x 80 x 77 
เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,500.-บาท  (ตังตามราคาท้อง
ตลาด เนืองจากไม่ได้กําหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซือพัดลมโคจร  ขนาด 16 นิว จํานวน 3,100 บาท
-เพือจัดซือพัดลมโคจร  ขนาด 16 นิว  ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5
  จํานวน  2 เครืองๆ ละ 1,550 บาท เป็นเงิน 3,100 บาท
(ตังราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่ได้กําหนดอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

จํานวน 16,000 บาท

-เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท 
-เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21  เมษายน  2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม )
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โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
 เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
ราคา  7,700.- บาท  จํานวน  1  เครือง  
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น       
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21  เมษายน  2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)   

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,175,199 บาท
งบบุคลากร รวม 2,605,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,605,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,821,720 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ครู  จํานวน 7  อัตรา ตังไว้   1,821,720.- บาท 
โดยจ่ายจากเงินอุดหนุน  1,617,330.-บาท  จ่ายจากรายรับ 204,390
.-บาท  ( ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0809.4/ว 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการให้แก่ข้าราชการครู  คนละ 3,500
.-บาท ต่อเดือน จํานวน 2  อัตรา ตังไว้  84,000.- บาท ( ตังตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว 1326 ลงวัน
ที 4 กรกฎาคม 2560)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 603,960 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4  อัตรา
โดยจ่ายจากเงินอุดหนุน 451,200.-บาท  จ่ายจากรายรับ 152,760
.-บาท 
( ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4
/ว 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560)

วันทีพิมพ์ : 7/9/2560  15:33:50 หน้า : 18/32



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมให้แก่พนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   จํานวน   4   อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,449,519 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 

ค่าใช้สอย รวม 1,479,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยเนืองในงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2561
โครงการจัดงานวันพ่อและวันแม่แห่งชาติสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดงานวันพ่อและวันแม่แห่ง
ชาติ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม หรือการจัดนิทรรศการ กิจกรรมสําหรับเด็กและผู้ปกครอง ที
เกียวเนืองในโครงการฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,419,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาจาน จํานวน  110 คน   อัตราคนละ  20.-บาท  
จํานวน  245 วัน   จํานวนเงิน   539,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)      
จํานวนเงิน   187,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแขม จํานวน  105 คน   อัตราคนละ  20.-บาท 
จํานวน  245  วัน   จํานวนเงิน   514,500.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)      
จํานวนเงิน   178,500.-บาท 

ค่าวัสดุ รวม 948,519 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 948,519 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียน
โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพืนที อบต.แวงน้อย ทัง 4 แห่ง ดังนี  
1. โรงเรียนหนองแขมอีโล    2. โรงเรียนบ้านกุดรู    
3. โรงเรียนดอนหันนาจาน    4. โรงเรียนป่าเป้งนําซับ    
รวมจํานวนนักเรียน  280 คน  ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน  260
 วัน   เป็นจํานวนเงิน   536,536.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม  
รวมจํานวน  215  คน   อัตราคนละ  7.37 บาท   จํานวน  260  วัน  
จํานวนเงิน  411,983.-บาท   
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,120,000 บาท
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.    
 - เพือสนับสนุนงบประมาณในการจัดซืออาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพืนที อบต.แวงน้อย  จํานวน  4 แห่ง  ดังนี  
1. โรงเรียนหนองแขมอีโล      2. โรงเรียนบ้านกุดรู    
3. โรงเรียนดอนหันนาจาน     4. โรงเรียนป่าเป้งนําซับ     
จํานวนนักเรียน  280  คน   อัตราคนละ 20.-บาท   จํานวน  200
 วัน    จํานวนเงิน   1,120,000.-บาท  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 450,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อยโดยให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินส่ง
โรงพยาบาล ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที 17 กันยายน 2553

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือใช้
ในการป้องกันหรือระงับโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ป้องกันการก่อเกิดโรคไข้
เลือดออก,โรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงโรคทีเกิดระบาดขึนในพืนที ประเภท
ต่างๆ ฯลฯ โดยการจัดซือนํายา,เคมีภัณฑ์,เวชภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น 

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ และวัสดุทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติงานของ
หน่วยกู้ชีพ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 252,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 252,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนทียากจน ยากไร้ทีมาเรียน
ทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม

จํานวน 120,000 บาท

- เพือจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนทียากจน ยากไร้ทีมาเรียนที
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม   จํานวน   1 คัน  
โครงการจ้างเหมาบริการรถ รับ–ส่ง เด็กนักเรียนทียากจน ยากไร้ทีมาเรียนที
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน

จํานวน 132,000 บาท

- เพือจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนทียากจน ยากไร้ทีมาเรียนที
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน   จํานวน 1 คัน  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,495,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,032,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,032,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 647,220 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   จํานวน   2    อัตรา  
1.ผู้อํานวยการกองช่าง    รวม   12   เดือนๆ ละ  29,110.-บาท  
เป็นเงิน   349,320.-บาท
2.นายช่างโยธา             รวม  12  เดือนๆ ละ   24,825.-บาท   
เป็นเงิน   297,900.-บาท 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว/เงินเพิมตามคุณวุฒิพนักงาน
ส่วนตําบล   จํานวน  1  อัตราตังไว้ 24,000.- บาท   
1.นายช่างโยธา          รวม    12  เดือนๆ ละ  2,000.-บาท     เป็น
เงิน  24,000.-บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ตามประกาศ ก
.อบต.จังหวัดขอนแก่น ลงวันที ๒ พฤษภาคม 2559 รวม  12  เดือนๆ
ละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 274,440 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  2  อัตรา  
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  รวม  12 เดือนๆ ละ 11,960.-บาท      
เป็นเงิน    143,520.-บาท
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  รวม  12 เดือนๆ ละ 10,910.-บาท      
เป็นเงิน    130,920.-บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  2  อัตรา  
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  รวม 12 เดือนๆ ละ   1,325.-บาท     
เป็นเงิน  15,900.-บาท
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  รวม  12 เดือนๆ ละ 2,375.-บาท      
เป็นเงิน  28,500.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๙    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองในการเดินทาง
ไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน ส่วนตําบล และ
ลูกจ้าง  สังกัดกองช่าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    ต่างๆ ดังนี
- จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซม
วัสดุ/ครุภัณฑ์/ทีดินและสิงก่อสร้าง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ฯลฯ  
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ,ไฟฟ้าแสงสว่าง ภาย
ในพืนทีขององค์การบริหารส่วนตําบล   

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ วัสดุสํานักงาน และสิงของเครืองใช้ต่างที
ใช้ในสํานักงาน ของกองช่าง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุหรือทีเกียวเนือง
เช่น ปลักไฟ,หลอดไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,สวิทต์ไฟฟ้า,ฟิวส์ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุทีเกียวเนืองในการ
ก่อสร้าง เพือใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างต่าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแวงน้อย   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือวัสดุทีเกียวเนืองกับ
คอมพิวเตอร์  ทีใช้ในกองช่าง เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอืนๆ ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 18,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 3,600 บาท
-เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน ขนาด 53 x 50 x 84 เซนติเมตร หุ้มด้วย
หนัง PVC ปรับระดับสูงตําด้วยเกลียว มีทีท้าวแขนสองข้าง ฐานมี
ขา 5 แฉก ทําจากพลาสติกพ่นสีดํา จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 1,200.-บาท เป็น
เงิน 3,600.-บาท  (ตังตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ได้กําหนดอยู่ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
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โครงการจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 5,500 บาท
- เพือจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน  1  ตู้
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
    1. มีมือจับชนิดบิด
    2. มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิน
    3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ มีนาคม 2560)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
โครงการจัดซือแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลียม จํานวน 9,000 บาท
เพือจัดซือแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลียม จํานวน  6  ตัว 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
- แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลียม ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร
- ทําด้วยเหล็กหล่อ ด้านในใสเรียบ ความหนา 10 มิลลิเมตร
- สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้สนิท ปราศจากช่องโหว่ โดยใช้
น็อตขันยึด

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,123,300 บาท
งบลงทุน รวม 3,095,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,095,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนขีเหล็ก หมู่
ที 11

จํานวน 199,400 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนขีเหล็ก หมู่
ที 11 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม
. หรือตามสภาพพืนที และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ
อบต. แวงน้อย (ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 117)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดคริสจักรไปทุ่งนา บ้าน
หนองแขม 2

จํานวน 359,200 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดคริสจักรไปทุ่งนา บ้าน
หนองแขม 2 หมู่ที 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม
. หนา 0.15 ม.หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที และป้ายโครงการตามราย
ละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อยกําหนด  (ปรากฏในแผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 118)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากวัด ถึง หนองศาลเจ้า (ปู่
ตา) บ้านดอนหัน หมู่ที 2

จํานวน 209,100 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัด ถึง หนองศาลเจ้า (ปู่ตา) บ้าน
ดอนหัน หมู่ที 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม
. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที และติดตังป้ายโครงการตามราย
ละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อยกําหนด  (ปรากฏในแผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 107)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชือมศาลากลางบ้าน บ้านกุดรู 
หมู่ที 4

จํานวน 36,700 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชือมศาลากลางบ้าน บ้านกุดรู หมู่
ที 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง (ปรากฏในแผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปู่ตา เชือม ถนนศรีเมือง
นําซับ บ้านโคกสี หมู่ที 6

จํานวน 101,200 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา เชือม ถนนศรีเมืองนํา
ซับ บ้านโคกสี หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม
. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที และป้ายโครงการตามรายละเอียด
แบบแปลนของ อบต. แวงน้อยกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 112)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้าน ถึง ถนนศรี
เมืองนําซับ บ้านป่าเป้ง หมู่ที 8

จํานวน 381,200 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน ถึง ถนนศรีเมืองนํา
ซับ บ้านป่าเป้ง หมู่ที 8 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00  ม
. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที และป้ายโครงการตามรายละเอียด
แบบแปลนของ อบต. แวงน้อยกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 113)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที 5 จํานวน 374,100 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที 5 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 189.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 756 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ
พืนที และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 111)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรศิลาใต้ตะวันตกบ้าน 
บ้านโนศิลา หมู่ที 9

จํานวน 229,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาใต้ตะวันตกบ้าน บ้านโน
ศิลา หมู่ที 9 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 115.00  ม
. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที และป้ายโครงการตามราย
ละเอียดแบบแปลนของอบต. แวงน้อยกําหนด (ปรากฏในแผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกลงทุ่งนา บ้านนาจาน หมู่ที 
10

จํานวน 54,800 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกลงทุ่งนา บ้านนาจาน หมู่
ที 10 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 37.00  ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม
. หรือตามสภาพพืนที (ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 116)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งอรุณ ถึง ลําห้วยสะแก
ราษฎร์ บ้านหนองแขม หมู่ที 3

จํานวน 327,300 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งอรุณ ถึง ลําห้วยสะแกราษฎร์ บ้าน
หนองแขม หมู่ที 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00 ม
. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที และติดตังป้ายโครงการตามราย
ละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อยกําหนด (ปรากฏในแผน
พัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 109)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา บ้าน
โคกสี หมู่ที 6

จํานวน 199,400 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา บ้านโคก
สี หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม
. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม
. หรือตามสภาพพืนที และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลน
ของ อบต. แวงน้อยกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 112)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าโนนเมืองหลวย บ้านกุดรู 
หมู่ที 4

จํานวน 298,200 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าโนนเมืองหลวย บ้านกุดรู หมู่
ที 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที และติดตังป้ายโครงการตามรายละเอียด
แบบแปลนของ อบต. แวงน้อยกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 110)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย - โคกกลาง บ้าน
หนองหอย หมู่ที 7

จํานวน 154,400 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - โคกกลาง บ้านหนอง
หอย หมู่ที 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม
. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 ม. หรือตามสภาพพืนที และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบ
แปลนของ อบต. แวงน้อย (ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 113)
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมูที 10 จํานวน 171,300 บาท
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมูที 10 ขนาด
ผิวจราจรกว้างข้างละ 1.80 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนทีไม่
น้อยกว่า 342 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือ
ตามสภาพพืนที และป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของอบต
. แวงน้อยกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 116)

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 28,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอพล  ตังไว้ 28,000.-บาท
-เพือขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน บ้านศรีเมือง หมู่ที 12

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 435,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 435,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 435,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะมูลฝอย และพนักงานขับรถขยะมูล
ฝอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จํานวน 360,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะมูล
ฝอย และพนักงานขับรถขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560  

วันทีพิมพ์ : 7/9/2560  15:33:51 หน้า : 25/32



โครงการฝังกลบมูลฝอยบ่อทิงขยะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 55,500 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดันขยะลงบ่อขยะและฝังกลบขยะมูล
ฝอยบ่อทิงขยะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
 (1)  อุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอแวงน้อย ตังไว้ 20,000.-บาท  
 1. เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอแวงน้อย ประจําปี 2561 
 (2)  อุดหนุนให้ทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น   ตังไว้   20,000
.-บาท 
  - เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหรือจัดทําแผนชุมชนในพืนทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย   หมู่ 1 – 13 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
สํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือใช้ในการจัดทําแผนพัฒนา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 0891.4/ว 865 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจําตําบลแวงน้อย จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ขององค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย ประจําปีงบประมาณ 2561
 เพือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560    

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์  ครังที 6 ประจําปี 2561 จํานวน 200,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถินในเขตพืนที
อําเภอแวงน้อย
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โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปี 
2561

จํานวน 10,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพืนที อําเภอแวงน้อย

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าร่วมประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอําเภอแวงน้อย จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการจัดกิจกรรมเข้าร่วมประเพณีบุญคูณ
ลานสู่ขวัญข้าวอําเภอแวงน้อย ประจําปี 2561   
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2561 จํานวน 70,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปีงบประมาณ 2561 เพือส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิน
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดนําขอพรผู้สูงอายุ ประจําปี 2561 จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรด
นําขอพรผู้สูงอายุ ประจําปี 2561 เพือส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 40,000 บาท

1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที 10 เป็นเจ้าภาพทําบุญ
ทอดเทียน จํานวน 20,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจัดงานประเพณีทอด
เทียนพรรษาแข่งสรภัญญะ 
2.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตังไว้  20,000.-บาท
- เพือสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 790,300 บาท
งบลงทุน รวม 790,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 790,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที 9 จํานวน 212,700 บาท
ก่อสร้างถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์ บ้านโนนศิลา หมู่ที 9 โดยลงหินลูกรัง
ตลอดสาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,400.00 ม. หนา 0.10 ม
. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม. ปริมาตรลูกรัง 560 ลบ.ม. และวาง
ท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 ม
. จํานวน 6 ท่อน พร้อมเกลียบดทับเรียบให้เรียบร้อย และติดตังป้าย
โครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อยกําหนด (ปรากฏ
ในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114)
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายจากลําห้วยขอนขว้าง หลังสหกรณ์แวง
น้อย ถึง เขตบ้านหนองแวงห้วยทราย บ้านแวงน้อย หมู่ที 1

จํานวน 103,500 บาท

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายจากลําห้วยขอนขว้าง หลังสหกรณ์แวง
น้อย ถึง เขตบ้านหนองแวงห้วยทราย บ้านแวงน้อย หมู่ที 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 640.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 2,560 ตร.ม. ปริมาตรลูกรัง 256 ลบ.ม. พร้อมเกลียบดทับเรียบให้
เรียบร้อย และติดตังป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต
. แวงน้อยกําหนด   (ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 120)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแวงน้อย ถึง หนองแวงห้วยทราย บ้าน
แวงน้อย หมู่ที 1

จํานวน 474,100 บาท

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายแวงน้อย ถึง หนองแวงห้วยทราย บ้านแวง
น้อย หมู่ที 1 โดยลงลูกรังตลอดสาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 3,000.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม
. ปริมาตรลูกรัง 1,200 ลบ.ม. พร้อมเกลียบดทับเรียบให้เรียบร้อย และติด
ตังป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต. แวงน้อย
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,011,220 บาท
งบบุคลากร รวม 567,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 567,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
1. ผู้อํานวยการกองการเกษตร   จํานวน  12 เดือน ๆ ละ 25,470
.-บาท เป็นเงิน 305,640.-บาท  ตามประกาศ ก.ถ. (ฉบับที 9) ลงวัน
ที 20 พฤศจิกายน 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นเงินเพิม (เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการ) จํานวน  1  อัตรา    
1. เงินเพิมประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเกษตร ตามประกาศ ก.อบ
ต.จังหวัดขอนแก่น ลงวันที ๒ พฤษภาคม 2559 รวม  12  เดือนๆ
ละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนัก
วิชาการเกษตร จํานวน 12 เดือน ๆ ละ  18,340.-บาท  เป็น
เงิน  220,080.-บาท

งบดําเนินงาน รวม 413,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557       
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๙

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 23,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบของทางราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิฯ

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง    ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ สองข้างถนนสายหลักและทีสาธารณะในเขตตําบลแวงน้อยเพือ
เฉลิมพระเกียรติฯ เทิดทูนปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่น ค่าสารเคมีภัณฑ์ พันธุ์พืช ปุ๋ย กระถาง
จอบ เสียม และอุปกรณ์ด้านการเกษตร 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม  และ
อืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
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งบลงทุน รวม 30,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้โชว์กระจก จํานวน 6,400 บาท
-เพือจัดซือ ตู้โชว์กระจก ขนาด 40x150x102  ซม.มี 3 ชัน ขอบอลูมิ
เนียม จํานวน 2 ตู้ๆละ 3,200.-บาท เป็นเงิน  6,400.-บาท (ตังราคาตาม
ท้องตลาดเนืองจากไม่มีกําหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

จํานวน 16,000 บาท

-เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง ราคา 16,000 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21  เมษายน  2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม) 
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โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จํานวน  1
  เครือง ราคา  7,700.- บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น       
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21  เมษายน  2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม )      

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,825,189 บาท
งบกลาง รวม 11,825,189 บาท
งบกลาง รวม 11,825,189 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,719 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอัตราร้อยละห้าของเงินค่าจ้าง
และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงาน
จ้างทัวไป จ่ายจากเงินอุดหนุน 27,360.-บาท  และจ่ายจากเงินราย
รับ 103,359.-บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,968,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพสูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,987,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการ พ.ศ 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 144,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึงจะต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้
รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1198 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2560

สํารองจ่าย จํานวน 301,470 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  การแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนราษฎร และเพือการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรใน
เขตพืนทีตําบลแวงน้อย เช่น การเกิดอัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยฯลฯและ
อืนๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 110,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแวงน้อย จํานวนไม่ตํากว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุข
ทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 183,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนตําบล,ลูกจ้าง
ประจําในอัตราร้อยละหนึงของประมาณการรายรับโดยไม่รวมรายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560
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