
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง
อําเภอ บ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,299,478 บาท
งบบุคลากร รวม 5,598,276 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1.เพือเป็นเงินเดือน นายก อบต.จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 20,400  บาท
2.เพือเป็นเงินเดือน รองนายก อบต.จํานวน 2 อัตราเดือนละ 11,220
 บาท ต่ออัตรา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.7/ว358 ลงวัน
ที 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรืองบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนแนบ
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล(ฉบับที2)พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
1.เพือเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 1,750  บาท
2.เพือเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนาย อบต.จํานวน 2
 อัตรา เดือนละ 880  บาท ต่ออัตรา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.7/ว358 ลงวัน
ที 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรืองบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนแนบ
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล(ฉบับที2)พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
1.เพือเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.เดือนละ 1,750 บาท
2.เพือเป็นค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 880 บาทต่อ อัตรา 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.7/ว358 ลงวัน
ที 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรืองบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนแนบ
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล(ฉบับที2)พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 7,200  บาท 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.7/ว358 ลงวัน
ที 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรืองบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนแนบ
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล(ฉบับที2)พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
1. เพือเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 11,220
 บาท  
 2. เพือเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ จํานวน1 อัตรา เดือน
ละ 9,180 บาท  
 3. เพือเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ จํานวน 1  อัตรา เดือน
ละ 7,200 บาท  
4. เพือเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จํานวน 13 อัตรา  เดือนละ 7,200
 บาท ต่ออัตรา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.7/ว358 ลงวัน
ที 19 กุมภาพันธ์ 2558 เรืองบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนแนบ
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล(ฉบับที2)พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,545,556 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักงาน
ปลัด จํานวน 7 อัตรา
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1 อัตรา
3.หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
5.นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1 อัตรา
6.นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
7.นักจัดการงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานท้องถินระดับกลาง (ปลัด 
อบต.) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาทและค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งเดือนละ 7,000  บาท, นักบริหารงาน อบต.(รองปลัด อบต.)
  จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 3,500 บาท และและนักบริหารงาน
ทัวไป (หัวหน้างานสํานักปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500
 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 781,416 บาท
เพือเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา  ดังนี
1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
4.พนักงานจ้างทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือเป็นเงินเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงิน
เพิมค่าครองชีพพิเศษ และอืนๆ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.กท.และ ก อบต. ที มท 0809.3/ว1259 ลงวัน
ที 14 พฤษภาคม 2555 ให้นําระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ (ฉบับที 5 )พ.ศ.2555
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งบดําเนินงาน รวม 1,812,702 บาท
ค่าตอบแทน รวม 276,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นเงินเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนให้แก่พนักงาน
จ้าง เช่น เงินเพิมค่าครองชีพพิเศษ และอืนๆ
ตามระเบียบและมีคําสังให้ปฏิบัติราชการ เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ในการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ฯลฯ

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที
กฎหมายกําหนด 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
เพือเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และ
นายก อบต. 

ค่าใช้สอย รวม 1,214,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 429,800 บาท
                1. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน  3,000  บาท   
                2. เพือเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ประจํา จํานวน 
 10,000  บาทสํานักงาน หรือเอกสารทางวิชาการอืนๆ ค่าเย็บหรือเข้าปก
หนังสือ และ   ข้อบัญญัติต่างๆ ฯลฯ    
                3. เพือเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาโฆษณา และ 
จํานวน  15,000  บาทเผยแพร่กิจกรรมของ อบต. ทางสิงพิมพ์ต่างๆ และ
จ้างเหมาทําป้าย   ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาต่างๆ   
                4.ค่ากําจัดสิงสิงปฏิกูล จํานวน  5,000  บาท   
                5.ค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่ง คนงานทัวไป(ทําความสะอาด
อาคารสํานักงานอบต.) จํานวน  79,200  บาทบริเวณอาคารสํานักงานอบ
ต. จํานวน 1 อัตรา   
                6.ค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่งคนงานทัวไป(ปฏิบัติงานใน
หน้าที นักการภารโรงเปิด-ปิดสํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานที ) จํานวน  79,200  บาท    จํานวน  1  อัตรา   
                7.ค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่งคนงานทัวไป(บุคคลดูแลรักษา
ทรัพย์สินและยามรักษาความปลอดภัย ทีทําการ. อบต ) จํานวน  79,200  
บาท จํานวน  1  อัตรา   
                8.ค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่งคนงานทัวไป(ปฏิบัติงานด้านตัด
กิงต้นไม้ บริเวณทางสาธารณะในเขตพืนทีตําบลหนองแซง จํานวน 
 159,200  บาท จํานวน 2 อัตรา   
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือค่าเลียงรับรอง เช่นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตรวจงาน นิเทศงาน หรือ
ดําเนินกิจการอืนใดอันเป็นประโยชน์ต่อ อบต. รวมถึงค่าเลียงรับรองใน
การประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของนายก รอง
นายก 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ ตามทีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน เป็นผู้จัดหรือในการจัดอบรมสัมมนาทีหน่วยงาน
อืนๆ จัดขึน โดยได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินให้เบิก
จ่ายค่าลงทะเบียนได้หรือตามทีหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นผู้จัด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับ
การอบรม  การสัมมนาให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง นายก/รองนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้า
ราชการและพนักงานจ้างในสังกัด

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและลูกจ้าง ใน
สังกัด  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564) หน้า97 ลําดับที 1
โครงการเลือกตังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เลือกตังนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 98 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เต็นท์ ฯลฯ  เครือง
มือในสํานักงานปลัดฯ

ค่าวัสดุ รวม 321,902 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 71,902 บาท
 เพือเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร  กระดาษ ปากกา  แฟ้ม ดินสอ แผ่นป้ายหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ  นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ  จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ลําโพง ไมโครโพน ขาตังไมโครโพน
เครืองบันทึกเสียง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือแปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม ชา กาแฟ ฯลฯ ในการ
ให้บริการประชาชนทีมาติดต่อราชการ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นอัด สี  แปรงทาสี ค้อน ตะปูฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือซือยางนอก ยางในรถยนต์ นํามันเบรค หัวเทียน ฯลฯ  ของรถยนต์
ส่วนกลาง  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ให้รถยนต์
ส่วนกลาง 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอืนๆ  ที
เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

งบลงทุน รวม 888,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 888,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางานแบบพนักพิงสูง จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือเก้าอีทํางานแบบพนักพิงสูง   จํานวน  4 ตัวๆ
ละ 3,000  บาท  เป็น
เงิน  12,000  บาท และ จํานวน  1  ตัว  ราคา  4,000  บาท   ราคาจาก
ท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ   แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า109 ลําดับ
ที 7
เครืองปรับอากาศ จํานวน 28,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนมีระบบ
ฟอกอากาศ ขนาด 18,000  บีทียู   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561  ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 109 ลําดับที 2

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเชล) จํานวน 814,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือรถบรรทุก (ดีเชล) จํานวน 1 คัน ขนาด 1
 ตัน ปริมาตรกระบอกสอบไม่ตํากว่า 2,400  ซีซี หรือ กําลังเครืองยนต์สูง
สุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณพืนฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า109 ลําดับที 5
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0
GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิว จํานวน  1  หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ.2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 109 ลําดับที 3
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เครืองพิมพ์ จํานวน 7,900 บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที 1 (27 หน้า/นาที) 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T 
   หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
ไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ.2561  ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 109 ลําดับที 3

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตําบลเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบลเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี  และสนับสนุน การขับเคลือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553  แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 99
 ลําดับที 8

งานบริหารงานคลัง รวม 2,230,020 บาท
งบบุคลากร รวม 1,662,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,662,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,224,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง ตําแหน่งต่าง ๆ ดัง
นี 1.ผู้อํานวยการกองคลัง ระดับต้น
2.นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ
3.เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชํานาญงาน
4.เจ้าพนักงาจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน
(รวม 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 393,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองคลังดังนี
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(รวม 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง เช่น
เงินเพิมค่าครองชีพพิเศษ และอืนๆ

งบดําเนินงาน รวม 545,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามที
กฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและผู้มีสิทธิเบิก

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 73,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้
มีสิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนตําบลส่วนท้องถิน พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 162,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
-ค่าธรรมเนียมธนาคารและอืน ๆ จํานวนเงิน 3,000 บาท
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวนเงิน 10,000 บาท

จํานวน 13,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสารสิงพิมพ์ต่าง ๆ จํานวน 29,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ประจําสํานักงานและประจําหมู่
บ้าน จํานวน 365 วัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า98 ข้อ5
ค่าใช้จ่ายจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 99 ข้อ9
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที2) พ.ศ. 2558
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ผู้มีสิทธิ
เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต. เช่นเครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 81,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 38,500 บาท
เพือเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่นหมึกเครืองถ่าย
เอกสาร กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่นจานรับดาวเทียม จานรับ
สัญญาณ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน เครืองบันทึกเสียง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้กวาด แปรง ถ้วยชาม แก้วนํา กระติกนํา ฯลฯ เพือจ่าย
ในการบริการประชาชนทีมาติดต่อราชการ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้อัด สี แปรงทาสี  ค้อน ตะปู ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน ผ้าเขียน
แบบ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึก
พิมพ์ คีย์บอร์ด เทนบอร์ด ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 143,900 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายค่าไฟฟ้าสํานักงาน จํานวน 12 เดือน
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายค่านําประปาในสํานักงาน จํานวน 12 เดือน
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศ และให้หมายรวมถึงค่าใช้
จ่ายได้มาซึงบริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครืองฯลฯ จํานวน 12 เดือน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการ EMS ค่า
บริการส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ ฯลฯ จํานวน 12 เดือน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าบริการอินเตอร์
เนต ค่าเช่าสัญญาณสือสารต่าง ๆ จํานวน 12 เดือน
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 1 จํานวน 1
 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แก่นหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําแบบ cache memory ขนาดไม่น้อยว่า 2 MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHx และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8
 แก่น หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบGraphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบOnboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
-DV-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบLCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย

-เป็นไปตามมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ 23
 พฤษภาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 109 ลําดับ
ที 4
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 193,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 193,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด มท.0810.4/ว
 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 68 ลําดับ
ที 6
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด มท.0810.4/ว
 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 68 ลําดับ
ที 7
โครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของศูนย์ อป
พร.หนองแซง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของศูนย์ อปพร.อบต.หนองแซง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  และทีแก้ไขเพิมเติม  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ลําดับ
ที 2

ค่าวัสดุ รวม 13,200 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 13,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24
 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ลําดับที 1
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการป้องกันควบคุมและป้องกันไฟป่า
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ลําดับ
ที 3

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,549,780 บาท
งบบุคลากร รวม 2,382,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,382,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,839,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา  ดังนี
1.  นักบริหารการศึกษา  
2.  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
3.  ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1  ศพด.วัดชัยมงคล  
4.  ครูผู้ดูแลเด็ก  คศ.1  ศพด.อบต.หนองแซง  
5.  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ช่วย ศพด.อบต.หนองแซง 
6.  ครูผู้ดูแลเด็ก  คศ.1  อัตราว่าง ศพด.อบต.หนองแซง
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมากที  มท 0809.4/ว1875  ลงวันที  21
  มิถุนายน  2561
หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว3274  ลงวันที 19  มิถุนายน  2561
หนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว3028   ลงวันที  6  มิถุนายน  2561

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารการศึกษา   3,500 บาท ต่อ
เดือนและเงินประจําตําแหน่ง  ครู  คศ.2  3,500  บาท ต่อเดือน
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมากที  มท 0809.4/ว1875  ลงวันที  21
  มิถุนายน  2561
หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว3274  ลงวันที 19  มิถุนายน  2561
หนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว3028   ลงวันที  6  มิถุนายน  2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 411,120 บาท
เพือเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3  อัตรา ดังนี
1. พนักงานจ้างภารกิจ ศพด.วัดชัยมงคล 
2. พนักงานจ้างภารกิจ ศพด.อบต.หนองแซง  
3. พนักงานจ้างภารกิจ ศพด.อบต.หนองแซง 
-เป็นไปตามตามหนังสือ ด่วนมากที  มท 0809.4/ว1875  ลงวันที  21
  มิถุนายน  2561
หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว3274  ลงวันที 19  มิถุนายน  2561
หนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว3028   ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือเป็นเงินเพิมอืน ๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนให้แก่พนักงาน
จ้าง เช่น พนักงานจ้างภารกิจ ศพด.อบต.หนองแซง  เงินเพิมค่าครองชีพ
พิเศษ และอืนๆ
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที 19  มิถุนายน  2561
หนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว 3028   ลงวันที 6  มิถุนายน  2561

งบดําเนินงาน รวม 167,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วน
ตําบลพนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว 3028   ลงวันที  6
  มิถุนายน  2561

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
-เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว 3028   ลงวันที  6
  มิถุนายน  2561

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
-เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว3028   ลงวันที  6
  มิถุนายน  2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนอบรม  สัมมนา สําหรับพนักงาน
ตําบลและพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว3028   ลงวันที  6
  มิถุนายน  2561
หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้จ่ายต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา ดินสอ
-เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว 3028   ลงวันที  6
  มิถุนายน  2561
หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และ
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
หนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว3028   ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที   27
  มิถุนายน  2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,462,316 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,846,316 บาท
ค่าใช้สอย รวม 926,540 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.หนองแซง

จํานวน 596,660 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแซง จํานวน  596,660  บาท
1.1  ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน  48x20x245  เป็นเงิน  235,200  
บาท
1.2  ค่าวัสดุสือการเรียนการสอน  48x1700   เป็นเงิน  81,600  บาท
1.3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  22x430  เป็นเงิน  9,460  บาท
1.4  ค่าหนังสือเรียน  22x200   เป็นเงิน  4,400  บาท
1.5  ค่าเครืองแบบนักเรียน  22x300  เป็นเงิน   6,600  บาท
1.6  ค่าอุปกรณ์การเรียน  22x200   เป็นเงิน  4,400  บาท
1.7  ค่าจ้างเหมาและบริการแม่ครัว 6,500x12   เป็นเงิน  78,000  บาท
1.8  ค่าจ้างเหมาและบริการนักการภารโรง  5,000x12   เป็น
เงิน  60,000  บาท
1.9  ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธ์   เป็นเงิน  5,000  บาท
1.10  ค่าซ่อมแซม  เป็นเงิน  5,000  บาท
1.11  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เป็นเงิน  25,000  บาท
1.12  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   เป็นเงิน 2,000  บาท
1.13  ค่าสาธารณูปโภค เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ค่าอินเทอร์เน็ต  ค่า
ไปรษณีย์ ฯลฯ  เป็นเงิน  70,000  บาท
1.14 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์  เป็นเงิน   10,000  บาท
หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว3274  ลงวันที 19  มิถุนายน  2561  
 
หนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว3028   ลงวันที   6
  มิถุนายน  2561   
หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที   27
  มิถุนายน  2559   
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  หน้า  55  ลําดับที  1
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดชัยมงคล

จํานวน 329,880 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล ดังนี
1.1  ค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน  28x20245  เป็นเงิน 137,200  
บาท
1.2  ค่าวัสดุสือการเรียนการสอน  28x1,700  เป็นเงิน 47,600  บาท
1.3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  16x430  เป็นเงิน 6,880  บาท
1.4  ค่าหนังสือเรียน  16x200  เป็นเงิน 3,200  บาท
1.5  ค่าเครืองแบบนักเรียน  16x300  เป็นเงิน 4,800  บาท
1.6  ค่าอุปกรณ์การเรียน  16x200  เป็นเงิน 3,200  บาท
1.7  ค่าจ้างเหมาและบริการแม่ครัว 6,500x12   เป็นเงิน78,000  บาท
1.8  ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยสัมพันธ์  เป็นเงิน  5,000  บาท
1.9  ค่าซ่อมแซม   เป็นเงิน  2,000  บาท
1.10  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เป็นเงิน 15,000  บาท
1.11  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน   2,000  บาท
1.12  ค่าสาธารณูปโภค เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ค่าอินเทอร์เน็ต  ค่า
ไปรษณีย์ ฯลฯ  เป็นเงิน 15,000  บาท
1.13 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์  เป็นเงิน 10,000  บาท
หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว3274  ลงวันที 19  มิถุนายน  2561  
 
หนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว3028   ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
   
หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า55 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 919,776 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 919,776 บาท
เพือเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)
1.1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ
.) จํานวน 5 แห่ง   404 นักเรียน x7.37บาทx260 วัน จํานวน 774,145
 บาท
1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์   76 นักเรียน x7.37บาทx260
 วัน จํานวน  145,631 บาท
หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว3274  ลงวันที  19  มิถุนายน  2561
หนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว3028   ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.  2561-2564)  หน้า  55  ลําดับที 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,616,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,616,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน เด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)

จํานวน 1,616,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก นัก
เรียน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาาน จํานวน 5
 แห่ง (404 คนX20บาทX200วัน)
-เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว3274  ลงวันที 19
  มิถุนายน  2561
หนังสือ  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว3028   ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.  2559
แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.  2561-2564)  หน้า  56  ลําดับที 4

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,137,600 บาท
งบบุคลากร รวม 435,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อมจํานวน  12 เดือน  ปรากฏตามแผนอัตรากําลัง
สามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล  และตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม ระดับต้น   จํานวน   12 เดือนเดือนละ  3,500   บาท  รวมเป็น
เงิน  42,000   บาท   ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล    

งบดําเนินงาน รวม 672,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 587,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 437,000 บาท

(1)  ค่าจ้างเหมาบริการ      จํานวน        432,000      บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขนขยะและสิงปฏิกูล  ค่าจ้าง
เหมาแรงงานคนงานขับรถขนขยะและสิงปฏิกูล
(2)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่   จํานวน      5,000         บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําป้าย สือสิงพิมพ์ต่าง ๆ     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 เช่นจ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาพ่นหมอกควัน  จัดซือนํายาพ่นกําจัดยุง
ลาย  ค่าจัดซือทรายอะเบท  ค่านํามันเชือเพลิง ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์   เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1700 ลงวันที 22 สิงหาคม 2560
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1732 ลงวันที 12 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า65 ลําดับที2
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน  เพือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษทีมีต่อสุขภาพอนามัย และ
คุณภาพชีวิตของประชาขน การลดขยะต้นทาง   การกําจัดขยะอันตรายใน
ชุมชน   เช่นการจัดหาถังขยะเพือคัดแยกขยะ  การจัดอบรมการจัดทําปุ๋ย
หมักจากขยะเปียก  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที 18 ตุลาคม 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0594  ลงวันที 2
  กุมภาพันธ์ 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 627
 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ลําดับที 1
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ของศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0994  ลงวันที  24
 กุมภาพันธ์  2560  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0810.5/ 729  ลงวันที 31 มีนาคม  2560  เช่น  จัดซือวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จัดซือเข็มฉีดยา กระบอกฉีด
ยา  สําลี แอลกอฮอล์ ผ้าก๊อช  ค่าป้าย ค่าสมุดประจําตัวสัตว์   เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1042
 ลงวันที 10 เมษายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2 พ.ศ.2561 หน้า 18 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา   ลวดเย็บ
กระดาษ  ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ ของรถบรรทุก
ขยะ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เครือง สําหรับรถยนต์บรรทุกขยะ  
-เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค จากสํานักงบประมาณ ฉบับมกราคม 2561

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายา
ต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์   ทรายอะเบท   ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เสือกันฝน เสือสะท้อนแสง   ถุงมือยาง  รองเท้าบูช
  หน้ากาก  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุง รักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือ บํารุงรักษาครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์บรรทุก
ขยะ   เครืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค จากสํานักงบประมาณ ฉบับมกราคม 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดหาสิงอํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการจัดหาสิงอํานวยความสะดวกแก่ผู้
พิการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 24
 ลงวันที 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 62  ลําดับ
ที 5
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โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสหรือผู้
ยากไร้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 24
 ลงวันที 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 62  ลําดับ
ที 8
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้ด้อยโอกาสและผู้
สูงอายุ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม  2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 24
 ลงวันที 4 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 62  ลําดับ
ที 6

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่งท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า102 ลําดับ
ที 5

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,000,880 บาท
งบบุคลากร รวม 737,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 737,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 563,880 บาท
เพือเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลกองช่าง จํานวน 2 อัตรา  ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองช่าง  
2.นายช่างโยธา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยกองช่าง จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 3,500 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือเป็นเงินเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงิน
เพิมค่าครองชีพพิเศษ และอืนๆ

งบดําเนินงาน รวม 263,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 103,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบริการ การจัดทําของจ้างเหมาสํารวจ 
ออกแบบ ควบคุมงาน ถ่ายพิมพ์เขียว ค่าทดสอบคุณภาพนํา
แบบแปลนก่อสร้าง หรือค่าบริการจําเป็นอืนๆ   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างฯลฯ 

ค่าใช้ในการอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  อบรม สัมมนาสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์  เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ 
ตู้ โต๊ะ เต็นท์ ฯลฯ  เครืองมือในกองช่าง
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้จ่ายต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  พิมพ์เขียว ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟ สายไฟ  
โคมไฟ เทปพันสายไฟ ปลักไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้อัด ตะปู ค้อน ทราย
ปูน สี อิฐ กระเบือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน ไม้อัด 
ผ้าเขียนป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสีหรือขาวดําทีได้จาการ
ล้าง อัด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเครือง
โปรแกรม และอืนๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟ ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้สอยในการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้า
และสว่างภายในหมู่บ้านทัง 7 หมู่บ้านในตําบลหนองแซง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดฝังกลบบ่อขยะ  ของตําบลหนองแซง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล อําเภอ 
จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกระทรวงมหาดไทย กิจกรรมใน
ตําบลและกิจกรรมของส่วนราชการอืนๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการของรัฐบาล อําเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
กระทรวงมหาดไทย กิจกรรมในตําบลและกิจกรรมของส่วนราชการ
อืนๆ เช่น
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า68 ลําดับ
ที 2 

โครงการดําเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์และกลไกลการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามแนวนโยบายของรัฐบาล(5รัว)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการดําเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์
และกลไกลการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล(5รัว)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า68 ลําดับ
ที 1

โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น การปลูกข้าว
ไร่ มันสําปะหลัง อ้อย ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.25612564) หน้า52 ลําดับที 2
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ หมู่ที 1-7 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแตามแนว
พระราชดําริฯ หมู่ที 1-7 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2564 - 2564) หน้า 51 ลําดับ
ที 3

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า68 ลําดับที 3
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โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมอาชีพแก่
ประชาชน เช่น 
การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ หมู่ท1ี-7
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี(พ.ศ.2564 - 2564) หน้า53  ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า105 ลําดับ
ที 10

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาในระดับตําบล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาในระดับตําบล
-เป็นไปตามหนังสือหนังสือ ด่วนมาก มท 0808.2/ว3028 ลว.6
 มิถุนายน 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 60 ลําดับ
ที 8

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่าย
กีฬา  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก  ที  0808.2/ว3028  ลว.  6
  มิถุนายน  2561
-หนังสือด่วนมาก  ที  0808.2/ว1248  ลว.  27  มิถุนายน  2559
-แผพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 60  ลําดับที  9
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับร้องสรภัญญะ จํานวน 40,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับร้องสรภัญญะ
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลว.6
 มิถุนายน 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 58 ลําดับที 4

โครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุและสายใยครอบครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุและสายใยครอบ
ครัว
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลว.6
 มิถุนายน 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
-การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือแผนพัฒนาท้องถิน สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 59
  ลําดับที 6

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลว.6
 มิถุนายน 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 58  ลําดับที 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในงานศาสนาและถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็น
พิธีกร
ในงานทางศาสนา และถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญาท้องถิน
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลว.6
 มิถุนายน 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 59 ลําดับที 7
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,076,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสาธารณะในพืนที
ตําบลหนองแซง

งบลงทุน รวม 1,526,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,300 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 13,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซือเครืองมัลติมีเดียวโปรเจค
เตอร์ ระดับ SVGA  ขนาด 3,000  ANSI Lumens  จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
1.เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียวสามารถติดกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดิโอ
2.ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3.ระดับ SVGA หรือ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True 
4.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน สํานักงบ
ประมาณ 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า113 ลําดับ
ที 19
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) ในกรณี ที มี หน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่ า 2 MB ต้ องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่ น้อย
กว่า  3 MB ต้องมี ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  (Hard Drive) ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า  1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า112 ลําดับ
ที 18

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,492,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)   
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 2055 ลงวันที 7 ตุลาคม 2559  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวันที 14
 มิถุนายน 2559 เรืองกําหนดหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธี
การคํานวณทีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวด
ราคานานาชาติ และกําหนดแนวทางปฏิบัติเพิมเติมจากมติคณะรัฐมนตรีฯ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 2  บ้านขามป้อม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริม
เหล็ก หมู่ที 2  (สายบ้านขามป้อม - หนองรูแข้)  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รูปแบบรายละเอียดตามแบบที อบต.หนองแซงกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 71 ลําดับ
ที 10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 5  บ้านห้วยม่วง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีประมาณงานไม่
น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตังป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รูปแบบรายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.หนองแซง
กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ลําดับ
ที 37
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3  บ้านหนองเต่า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3
 (สายหนองเต่า -ทางรถไฟ) ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 72
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 360 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ 1 ป้าย (รูปแบบ
รายละเอียดตามแบบที อบต.หนองแซงกําหนด)  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74 ลําดับ
ที 20
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 4 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 4  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร ปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. (รูปแบบรายละเอียด
ตามแบบแปลนที อบต.หนองแซงกําหนด) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน(พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ลําดับที 32
โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง จํานวน 148,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการก่อสร้างประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแซง  ขนาดความสูง 1.80 เมตร ยาว 9.00 เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต.หนองแซงกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 91 ลําดับ
ที 67
โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดรัว
สูง 1.6 เมตร ยาว 60 เมตร พร้อมประตู 2 ชุด พร้อมติดตังป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รูปแบบรายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.หนองแซง
กําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 61 ลําดับ
ที 67
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 90
 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย (รูปแบบรายละเอียดตามแบบ
แปลนที อยต.หนองแซงกําหนด)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ลําดับ
ที  30
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งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่ เป็นค่า
ติดตังไฟฟ้าส่องสว่างและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิมเติมในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแซง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 3616 ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพือเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท
 0810.2/ว142 ลงวันที 16 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 92 ที 1

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี(พอ.สธ.)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกคราองท้องถิน ด่วนทีสุด 0891.4/ว 164 ลง
วันที 26 มกราคม 2558
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 51 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือพันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีก สัตว์นํา  ยาฆ่าแมลง  ฯลฯ 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่ง คนงานทัวไป
เพือทําหน้าทีจัดเก็บค่านําประปาหมู่ที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและบ่อบาดาลทีเกินขีดความ
สามารถของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านในเขตตําบล
หนองแซง 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้ดซือวัสดุผลิตนําประปา สารส้ม ปูนขาว ครอลีน
 ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของกิจการประปา บ้านห้วยม่วง หมู่ที 5
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,965,426 บาท
งบกลาง รวม 8,965,426 บาท
งบกลาง รวม 8,965,426 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 86,296 บาท
 เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้างทีได้
ประกันตนกับสํานักงานประกันสังคมของ อบต.หนองแซง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,985,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพของ อปท.พ.ศ.2548 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,958,400 บาท
เพือสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพของ อปท.พ.ศ.2548

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพือสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต.หนองแซง
จํานวน 8 รายๆ ละ 500 บาท รวม 12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพของ อปท.พ.ศ.2548
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สํารองจ่าย จํานวน 630,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วน หรือจําเป็นใน
กรณีทีไม่ได้ตังงบประมาณรายจ่ายไว้หรือมีความจําเป็นต้องจ่าย หรือตัง
งบประมาณไว้แล้วแต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม  ให้เป็นอํานาจของ
คณะผู้บริหารท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 19 หรือใช้จ่าย
เพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เช่นกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ภัยแล้ง การระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช ตลอดจนการใช้จ่าย
ตามโครงการอืนๆ ทีจัดทําเพือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยรวม ฯลฯ 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) จํานวน 96,094 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
สมทบไม่น้อยกว่า 40 %ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว
 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552
-หนังสือ มท.0809.3/ว 1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554 
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรืองการกําหนด
หลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถินดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินและพืนที พ.ศ.2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 161,036 บาท
เพือสมบทกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(ก.บ.ท.) 1%จากประมาณการรายรับไม่รวมเงิน
อุดหนุน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท.0808.5
/ว 2049 ลงวันที 1 สิงหาคม 2555
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