
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย

อําเภอแวงนอย   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,758,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,779,834 บาท
งบกลาง รวม 13,779,834 บาท

งบกลาง รวม 13,779,834 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 153,984 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอัตรารอยละหาของ
เงินคาจางและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ,พนักงานจางทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปีในอัตรารอย
ละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,490,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพสูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2552 ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2564
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,088,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเบี้ยผูพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ พ.ศ 2553 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ซึ่งจะตองเป็นผูป่วยเอดสที่
แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เงินสํารองจาย จํานวน 323,830 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในกรณีจําเป็นเรงดวน  การแกไขปญหาความ
เดือดรอนราษฎร และเพื่อการป้องกันและบรรเทาความเดือดรอน
ของราษฎรในเขตพื้นที่ตําบลแวงนอย เชน การเกิด
อัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยฯลฯและอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 427,120 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวน
ตําบล,ลูกจางประจําในอัตรารอยละสองของประมาณการรายรับ
โดยไมรวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และ
เงินอุดหนุน ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
แวงนอย

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนองคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย จํานวนไมต่ํากวารอยละ 50 ของคา
บริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,264,320 บาท

งบบุคลากร รวม 5,506,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,966,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน รวม 12 เดือนๆ
ละ 20,400.-บาท  เป็นเงิน 244,800.-บาท 
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (คนที่1) 1 คน รวม12
 เดือนๆละ11,220.-บาท เป็นเงิน 134,640.-บาท 
3.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล(คนที่ 2) 1 คน รวม12
 เดือนๆละ11,220.-บาท เป็นเงิน 134,640.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ดังนี้
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน รวม 12
 เดือนๆ ละ 1,750.-บาท  เป็นเงิน  21,000.-บาท 
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (คนที่ 1) 1 คน รวม 12
 เดือนๆละ 880.-บาท  เป็นเงิน 10,560.-บาท 
3.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (คนที่ 2) 1 คน รวม 12
 เดือนๆ ละ 880.-บาท เป็นเงิน  10,560.-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ดังนี้
1.นายกองคการบริหารสวนตําบล 1  คน รวม 12
 เดือนๆ  ละ 1,750.-บาท เป็นเงิน  21,000.-บาท 
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล(คนที่ 1) 1คน รวม 12
 เดือนๆ ละ 880.-บาท   เป็นเงิน  10,560.-บาท 
3.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล(คนที่ 2) 1คน รวม 12
 เดือนๆ ละ 880.-บาท   เป็นเงิน  10,560.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา  รวม 12  เดือนๆ ละ 7,200.-บาท  เป็น
เงิน  86,400.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,281,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/และเลขานุการสภา ดังนี้   
-ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน รวม 12 เดือนๆ
ละ11,220.-บาท    เป็นเงิน 134,640.-บาท      
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน รวม 12
 เดือนๆละ 9,180.-บาท เป็นเงิน 110,160.-บาท            
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 11 คนๆละ 7,200
.-บาท รวม 12 เดือนๆละ 79,200.-บาท เป็นเงิน 950,400
.-บาท          
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน รวม12 เดือนๆ
ละ  7,200.-บาท  เป็นเงิน    86,400.-บาท      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,540,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,482,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รวม 12 เดือนๆละ  66,490
.-บาท    เป็นเงิน 797,880.-บาท 
2.รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รวม12 เดือนๆละ 47,990
.-บาท  เป็นเงิน 575,880.-บาท
3.หัวหนาสํานักปลัด รวม 12 เดือนๆละ 37,960.-บาท     เป็น
เงิน 455,520.-บาท
4.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  รวม 12 เดือนๆ ละ 26,980
.-บาท    เป็นเงิน 323,760.-บาท 
5.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รวม 12 เดือนๆ ละ 27,480
.-บาท     เป็นเงิน 329,760.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

วันที่พิมพ : 6/9/2565  11:21:29 หนา : 6/84



เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม (เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนราย
เดือน นักบริหารงาน อบต.) จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 168,000
.-บาท (สําหรับตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 
1.เงินเพิ่มประจําตําแหนง  นักบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล  รวม  12  เดือนๆละ  7,000.-บาท 
เป็นเงิน  84,000.-บาท
2.เงินตอบแทนรายเดือนตําแหนง  นักบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล  รวม  12  เดือนๆละ  7,000.-บาท 
เป็นเงิน  84,000.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 (2) เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม (เงินประจําตําแหนงหัวหนาสวน
ราชการ) จํานวน  2  อัตรา  ตั้งไว 84,000.-บาท 
1. เงินเพิ่มประจําตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแกน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
 รวม  12  เดือนๆละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท
2. เงินเพิ่มประจําตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแกน ลงวันที่ 2
 พฤษภาคม 2559 รวม  12  เดือนๆละ  3,500.-บาท เป็น
เงิน  42,000.-บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 745,320 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  6 อัตรา  ดังนี้
1.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1  อัตรา  รวม  12 เดือนๆ
ละ  13,780.-บาท  เป็นเงิน  165,360.-บาท
2.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1  อัตรา  รวม  12 เดือนๆ
ละ  12,330.-บาท  เป็นเงิน  147,960.-บาท
3.พนักงานขับรถยนต   1  อัตรา  จํานวน 12  เดือนๆ ละ 9,000
.-บาท  เป็นเงิน  108,000.-บาท         
4.พนักงานขับรถยนต   1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000
.-บาท  เป็นเงิน  108,000.-บาท       
5.คนงานทั่วไป   1   อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000.-บาท   
  เป็นเงิน  108,000.-บาท      
6.ยาม  1   อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,000.-บาท     
เป็นเงิน  108,000.-บาท
ตามหนังสือ กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงาน
จาง  จํานวน  5  อัตรา   ดังนี้ 
1.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   1  อัตรา  จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 1,000.-บาท   เป็นเงิน  12,000.-บาท            
2.พนักงานขับรถยนต  1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000
.-บาท   เป็นเงิน  12,000.-บาท
3.พนักงานขับรถยนต   1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000
.-บาท     เป็นเงิน  12,000.-บาท        
4.คนงานทั่วไป 1  อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000.-บาท    
  เป็นเงิน  12,000.-บาท       
5.ยาม  1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000.-บาท      เป็น
เงิน  12,000.-บาท
ตามหนังสือ กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 2,698,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 630,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 520,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
ใหแกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 150,000.-บาท
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คาตอบแทน อปพร.
- เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไปใหแกนักบริบาลทองถิ่น 
จํานวน 2 คนๆ 5,000.-บาท เป็นเงิน 120,000.-บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21
 เมษายน 2564
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/ลูกจาง/พนักงาน
จาง จํานวน 250,000.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหารทองถิ่น
ตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 1,233,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 128,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตางๆ    ตั้ง
ไว   50,000.-บาท   ดังนี้ 
- คาถายเอกสาร/คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ/คาซักฟอก/คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล/คาระวางบรรทุก/คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน)/คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตางๆ/คา
ธรรมเนียมตางๆ/คาเบี้ยประกัน/คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา/คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว  คาใชจาย
ในการตรวจสอบและรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน/คาจางเหมาที่
มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธหรือป้าย
อื่นๆ /คาจางเหมาบริการ
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ
- คาติดตั้งโทรศัพท
คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่อง
โทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
ฯลฯ
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานรายเดือน    ตั้ง
ไว   78,000.-บาท   
- จายเป็นคาจางเหมาบริการแมบานทําความสะอาดและดูแล
สํานักงาน  จํานวน 1 ตําแหนง  อัตราเดือนละ  6,500
.-บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน  78,000.-บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)  คาใชจายพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใชจายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาของขวัญ/ของรางวัล สําหรับพิธีการในวันสําคัญตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ/จัดทํา หรือจางทํา ของขวัญ/ของ
รางวัล/  พวงมาลัย/ชอดอกไม /กระเชาดอกไม/พวงมาลา รวมถึง
เป็นเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรม สําหรับพิธีการวันสําคัญ
ตาง ๆซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ  และวันสําคัญทาง
ศาสนา ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น และมีความสําคัญ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

คาใชจายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายการลงทะเบียนฝึกอบรม  ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล หรือผู
ที่องคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคการ
บริหารสวนตําบล กรณีที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางเขารับการฝึก
อบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมฯ พ.ศ.2557 
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คาใชจายในการจัดฝึกอบรมเสริมสรางศักยภาพบุคลากร 
Organization Development (OD) ขององคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากร Organization Development (OD) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแวงนอย  ดังนี้ คาจัดสถานที่ฝึกอบรม คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ และคา
ใชจายอื่น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 11

คาใชจายในการจัดฝึกอบรมใหความรูกฎหมายเบื้องตน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมใหความรูกฎหมายเบื้อง
ตน ใหแก คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําชุมชน
และประชาชนในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย   จัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู
บริหาร/ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย/พนักงานสวน
ตําบล/กลุมผูนําชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน /ผูบริหารสถาน
ศึกษา/กลุมอาชีพ และผูมีหนาที่เกี่ยวของขององคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย ดังนี้ คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่น ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 8
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล หรือผู
ที่องคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคการ
บริหารสวนตําบล กรณีที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเลือกตั้งในพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เชน/ คาใชจายในการเลือกตั้ง
ทั่วไป หรือเลือกตั้งซอม ของผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 

โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอย

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร/ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย/พนักงานสวนตําบล/กลุมผูนําชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน /ผู
บริหารสถานศึกษา/กลุมอาชีพ และผูมีหนาที่เกี่ยวของของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  ดังนี้ คาจัดสถานที่ฝึก
อบรม คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาจางเหมา
พาหนะ คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่น ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 11
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจา
อยูหัว สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจา
อยูหัว สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อตกแตงซุมเฉลิมพระเกียรติ  การ
จางเหมาจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ รวมถึงการประชาสัมพันธ
เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อมารวมงาน
รัฐพิธี และพระราชพิธีตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 105

โครงการประชาสัมพันธตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจาง  ทําป้าย
ประชาสัมพันธตางๆ เชน ป้ายประชาสัมพันธประเพณีระดับ
จังหวัด/อําเภอ/ตําบล  ป้ายประชาสัมพันธการเลือกตั้ง  ป้ายเฉลิม
พระเกียรติฯ  ป้ายประชาสัมพันธการเสียภาษี   ป้ายรณรงค
โครงการตางๆ ป้ายประชาสัมพันธโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 104
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานและหมูบานในเขตตําบล
แวงนอย

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดกิจกรรม การ
ดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล/หมูบานในเขตตําบลแวงนอย  และบริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไข
เพิ่มเติม หนา 106

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสินตางๆ  ดังนี้
- คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เชน  รถยนต เครื่อง
พิมพดีด เครื่องอัดสําเนา รถจักรยานยนต รถยนตบรรทุก
น้ํา เครื่องปรับอากาศ ตู  โตะ เครื่องคอมพิวเตอร 
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  เชน วัสดุสํานัก
งาน  ฯลฯ
- คาปรับปรุงตอเติมตกแตงหรือซอมแซมทรัพยสิน อาคารสํานัก
งาน วัสดุ ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใช
ตาง ๆ /แบบพิมพ/ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพที่ใชใน
สํานักงาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องบันทึก
เสียง คาจัดซื้อธงเฉลิมพระเกียรติ ธงตราสัญลักษณตางๆ ฯลฯ
- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อน้ําดื่มสะอาด ไวสําหรับบริการ
ประชาชน  และสําหรับคณะผู
บริหาร /พนักงาน/ ลูกจาง /พนักงานจาง /สมาชิก อบต   

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  สิ่งของ
เครื่องใชตางๆ เชน  แปรง  ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ

วันที่พิมพ : 6/9/2565  11:21:29 หนา : 16/84



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะ และขน
สง เชน ยางนอก/ยางใน/แบตเตอรี่ ฯลฯ ของรถยนต หรือรถ
จักรยานยนต หรือวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง ตางๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

(1) เพื่อเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใชเติมยานพาหนะรถ
ยนต /รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา และใชเติม สําหรับ
วัสดุ, ครุภัณฑ  ที่ใชในงานของทางราชการ  ขององคการบริหาร
สวนตําบล  
(2) เพื่อเป็นคาจัดซื้อน้ํามันตางๆเพื่อใชผสมน้ํายากําจัดยุงใน
โครงการป้องกันและกําจัดยุงลายและป้องกันโรคตางๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร และอุปกรณที่
เกี่ยวเนื่อง ตางๆ เชน แผนดิสก หมึกพิมพ  โปรแกรมและอุปกรณ
ตอพวงอื่นฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 405,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการโทรสาร คาใชจายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ และใหหมายความรวมถึงคาใช
จายในการบริการรายเดือน
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งบลงทุน รวม 1,024,880 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,024,880 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ระบบไฮโดลิก สูง - ต่ํา วัสดุหนัง
เทียม ขาพลาสติก จํานวน 3 ตัวๆละ 1,600  บาท
(ตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีราคาในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
 หนา 142 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  (ราคารวมติดตั้ง)  แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 26,000  บีทียู

จํานวน 36,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  (ราคารวมติด
ตั้ง)  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000  บีทียู จํานวน  1
  เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  26,000  บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ตองได
รับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร  5  
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีสวนประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หมดความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาทํางานของคอมเพรสเซอร
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ กองงบประมาณ  สํานักงบ
ประมาณ  เดือน  ธันวาคม  2564 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนา 145
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมติดตั้ง ) แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 24,000  บีทียู

จํานวน 64,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  (ราคารวมติด
ตั้ง)  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000  บีทียู จํานวน  2
  เครื่องๆละ 32,200  บาท รวม  64,400.-บาท
คุณลักษณะเฉพาะ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  24,000  บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ตองได
รับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร  5  
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีสวนประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้ง
หมดความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาทํางานของคอมเพรสเซอร
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ กองงบประมาณ  สํานักงบ
ประมาณ  เดือน  ธันวาคม  2564 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนา 145

จัดซื้อตูทําน้ํารอน – น้ําเย็น จํานวน 10,380 บาท

-  เพื่อจัดซื้อตูทําน้ํารอน – น้ําเย็น  220 โวลต 50 เฮิรตซ ระบบ
ทําน้ํารอน – น้ําเย็นในตัว
- ตูกดน้ําดื่ม 2  ระบบ สําหรับทําน้ํารอนและน้ําเย็น 
- ใชสารทําความเย็นที่ไมมีสวนผสมของสาร CFC รักสิ่งแวดลอม 
- ถังน้ําเย็นผลิตโดยการปมขึ้นรูป ปลอดภัยไรสารตะกั่ว 
-ระบบคอมเพสเซอรทําความเย็นรวดเร็ว มีฉลากประหยัดไฟ
เบอร 5  จํานวน  2  เครื่องๆ ละ 5,190.-บาท  
(ตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีราคาในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
 หนา 142 
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จัดซื้อโตะพับหนาโฟเมกาขาว จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโตะพับหนาโฟเมกาขาว หนา 25 มม.  โครงขาเหล็ก
พับไดผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว  เหล็กหนา 1 มม . ชุบโครเมี่
ยม  
หนากวาง  75  ซม.ขนาด กวาง 75 ซม.ยาว 180 ซม.สูง 75
 ซม.จํานวน  20  ตัวๆ ละ1,350.-บาท (ตั้งตามราคาทองตลาด
เนื่องจากไมมีราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  หนา 142 

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
2,400  ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับ
เคลื่อน  2  ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

จํานวน 850,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400  ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110
 กิโลวัตต ขับเคลื่อน  2  ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ   
คุณลักษณะเฉพาะ
ขนาด 1  ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400  ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110
 กิโลวัตต 
3) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(2) หองโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ กองงบประมาณ  สํานักงบ
ประมาณ  เดือน  ธันวาคม  2564 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ.2566-2570  หนา  142
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

 -เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1  เครื่อง            
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การ ประมวลผลสูง (Turbo Boost
 หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม
นอย กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม
นอย       กวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ เดือนธันวาคม  2564 
กระทรวงดิจิทัลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
   หนา 142

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท
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-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
จํานวน  2  เครื่องๆละ 7,500 บาท รวม 15,000บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง 
หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi  (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ เดือนธันวาคม  2564 กระ
ทรวงดิจิทัลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2566-2570
   หนา   142
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐและงานพิธีเนื่องใน
โอกาสสําคัญประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวนเงิน 20,000
.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนา 106      

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

- คาใชจายในการสํารวจ ประเมินความพึงพอใจ และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย รวมถึงเป็น
คาใชจายในการจางองคกร หรือหนวยงานเอกชนในการดําเนินการ

จํานวน 15,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนา 107      

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 783,500 บาท
งบบุคลากร รวม 650,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 650,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 435,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน   1  อัตรา  ดังนี้
1.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ รวม 12 เดือนๆ
ละ 36,310.-บาท     เป็นเงิน 435,720.-บาท  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 214,680 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา  ดังนี้
1.ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน  1 อัตรา  รวม 12 เดือนๆ
ละ17,890.-บาท เป็นเงิน 214,680.-บาท ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2559

งบดําเนินงาน รวม 124,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/พนักงานจาง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบของทางราชการกําหนดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ สวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงาน ตามโครงการ อบต.พบ
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2566        โดยจัดใหความรูดาน
กฎหมาย และดานการจัดเก็บภาษี ประชาสัมพันธเผยแพรการ
ดําเนินงานของ อบต.พรอมรับฟงปญหา ความตองการ ความคิด
เห็นของประชาชน รวมถึงการดําเนินการจัดใหมีเวทีประชาคมเพื่อ
ทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้ คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 61

งบลงทุน รวม 9,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ระบบไฮโดลิก สูง-ต่ํา วัสดุ
หนัง เทียม ขาพลาสติก จํานวน  1  ตัวๆละ  1,600  บาท (ตั้ง
ตามราคาทองตลาด  เนื่องจากไมมีราคาในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570 หนา 143

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน   1 เครื่อง    
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
 (ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ เดือนธันวาคม  2564 กระ
ทรวงดิจิทัลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
   หนา 143
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,310,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,923,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,923,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,388,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล   จํานวน   4
  อัตรา  
 1. ผูอํานวยการกองคลัง                      รวม 12
 เดือนๆ ละ 37,960.-บาท  เป็นเงิน  455,520.-บาท 
2. นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   รวม 12
 เดือนๆ ละ 31,880.-บาท  เป็นเงิน  382,560.-บาท
3. นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ   รวม 12
 เดือนๆ ละ 29,110.-บาท  เป็นเงิน 349,320.-บาท
4. เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน            รวม 12
 เดือนๆ ละ 23,820.-บาท  เป็นเงิน 285,840.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 329,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกลูกจาง
ประจํา จํานวน   1  อัตรา  ดังนี้
1.นักวิชาการคลัง  รวม 12 เดือนๆละ  27,480.-บาท    เป็น
เงิน 329,760.-บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 156,960 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา  ดังนี้
1.ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  1  อัตรา  รวม  12 เดือนๆละ  13,080
.-บาท   เป็นเงิน  156,960.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงาน
จาง  จํานวน   1  อัตรา    ดังนี้ 
1.ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  1  อัตรา  รวม  12 เดือนๆละ  500
.-บาท  เป็นเงิน  6,000.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559  

งบดําเนินงาน รวม 368,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 223,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/ลูกจาง/พนักงาน
จาง/ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและลูกจางกองคลังองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย ตั้งไว 5,000.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ : 6/9/2565  11:21:29 หนา : 28/84



คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบของทางราชการกําหนดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ สวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง พนักงานจาง ของกองคลังองคการบริหารสวน
ตําบล หรือผูที่องคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปปฏิบัติราชการให
องคการบริหารสวนตําบล กรณีที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายการลงทะเบียนฝึกอบรม  พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง พนักงานจาง กองคลังองคการบริหารสวน
ตําบล หรือผูที่องคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปปฏิบัติราชการให
องคการบริหารสวนตําบล กรณีที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางเขารับการ
ฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557   
 
     
      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติของหนวยงานกองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใช
ตาง ๆ /แบบพิมพ/ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพที่ใชใน
สํานักงาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ํายาลบคํา
ผิด เครื่องคิดเลข ตรายาง ลวดเย็บกระดาษ ซอง
เอกสาร แฟ้ม  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (Diskette,Flash Drive)   โปรแกรม และอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ , เมาส  ,แป้น
พิมพ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท
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งบลงทุน รวม 18,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก   แบบ 2  บาน จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ  2  บาน จํานวน 2 ตูๆละ 5,700 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะ
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3. คุณสมบัติตามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ กองงบประมาณ  สํานักงบ
ประมาณ  เดือน  ธันวาคม  2564 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนา 147
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 7,500 บาท         
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ ณ วัน
ที่ 30  ธันวาคม 2564 ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2566-2570  หนา 147
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 553,420 บาท
งบบุคลากร รวม 409,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 409,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน   1  อัตรา  ดังนี้
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน  รวม 12 เดือนๆละ  34,110
.-บาท    เป็นเงิน 409,320.-บาท  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
พนักงานสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายการลงทะเบียนฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องปรับ
อากาศ ตู  โตะ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใช
ตาง ๆ /แบบพิมพ/ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพที่ใชใน
สํานักงาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร และอุปกรณที่
เกี่ยวเนื่อง ตางๆ เชน แผนดิสก หมึกพิมพ  โปรแกรมและอุปกรณ
ตอพวงอื่นฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 37,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน  1  ตัว   ระบบไฮโดลิก
 สูง-ต่ํา วัสดุหนังเทียม ขาพลาสติก (ตั้งตามราคาทองตลาดเนื่อง
จากไมมีราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น             พ.ศ.2566 - 2570   หนา 144

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร ตู 5 ฟุต บานเลื่อนกระจก ภายใน
มีแผนชั้นปรับระดับ 2 แผน  (3ชั้น) (ตั้งตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองงบประมาณ  สํานักงบ
ประมาณ  เดือน  ธันวาคม  2564 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ.2566-2570  หนา  144

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก   หนาโตะทําดวยเหล็กแผน  หนาไม
นอยกวา 0.6 มม.ตูลิ้นชักใสเอกสารมี 3 ลิ้นชัก มีลิ้นชัก
กลาง หนา 0.5 มม. โตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต (ตั้งตามราคาทอง
ตลาดเนื่องจากไมมีราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  หนา  144
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ 
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดง
ภาพ ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1
  เครื่อง                        
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย กวา 4 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ เดือนธันวาคม  2564 
กระทรวงดิจิทัลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2566-2570
 หนา 144
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท
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-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง 
หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi  (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ เดือนธันวาคม  2564 กระ
ทรวงดิจิทัลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
   หนา 144
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 896,540 บาท

งบบุคลากร รวม 686,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 686,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน   1  อัตรา  ดังนี้
1.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ รวม 12 เดือนๆ
ละ 33,000.-บาท   เป็นเงิน 396,000.-บาท 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 272,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  2 อัตรา  ดังนี้
1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1 อัตรา รวม 12
 เดือนๆ ละ 12,890.-บาท  เป็นเงิน  154,680.-บาท
2.พนักงานดับเพลิง  1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,780
.-บาท  เป็นเงิน  117,360.-บาท     
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงาน
จาง  จํานวน   2  อัตรา    ดังนี้  
1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1 อัตรา  จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 500.-บาท   เป็นเงิน  6,000.-บาท
2.พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000
.-บาท       เป็นเงิน  12,000.-บาท      
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.3/ว 1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/พนักงานจาง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  ตามโครงการตั้งจุด
บริการประชาชนป้องกันและอํานวยความสะดวกผูขับขี่ยวดยาน
พาหนะบนทองถนนในชวงเทศกาลวันขึ้นปีใหมและวัน
สงกรานต ชวง 7 วันอันตราย โดยมีคาใชจาย ดังนี้ คาป้ายจุด
บริการ/ป้ายเตือนจุดเสี่ยง/ป้ายบอกเสนทาง คาเครื่องดื่มบริการ
ประชาชน คาวัสดุอุปกรณในการตั้งจุดบริการ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 4757 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติมหนา 58

โครงการฝึกอบรมซอมแผนอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมซอม
แผนอุบัติเหตุทางถนน ประจําปีงบประมาณ  2566 โดยมีคาใช
จายดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาป้าย คา
วัสดุ  และอุปกรณที่ใชในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท 0808.2/ว 4757 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติมหนา 58
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โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หลักสูตรทบทวน ประจําปีงบประมาณ  2565 คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง  คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
และอุปกรณที่ใชในการอบรมฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด 0808.2/ว 440 ลงวัน
ที่ 13 กุมภาพันธ 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติมหนา 58

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณที่ใชในงานดับ
เพลง เชน วาลวน้ําดับเพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ
ดับไฟป่า เคมีดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 35,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1 เครื่อง    
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ เดือนธันวาคม  2564 
กระทรวงดิจิทัลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2566-2570
 หนา 143
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ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อกระจกโคงมนชนิดสเตนเลส จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อกระจกโคงมนชนิดสเตนเลสขนาด  24  นิ้ว พรอมเสา
เหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง  2  นิ้ว 3 เมตร พรอมติด
ตั้ง จํานวน 5 ชุดๆ ละ 5,600.- บาท รวม 28,000.-บาท (ตั้งตาม
ราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 146

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,372,080 บาท

งบบุคลากร รวม 720,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 720,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 678,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน   2  อัตรา  ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รวม 12
 เดือนๆละ  35,770.-บาท   เป็นเงิน 429,240.-บาท  
2.นักวิชาการศึกษา  รวม 12 เดือนๆละ  20,770.-บาท    เป็น
เงิน 249,240.-บาท  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม (เงินประจําตําแหนงหัวหนาสวน
ราชการ) จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว 42,000.-บาท 
1. เงินเพิ่มประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแกน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 รวม  12  เดือนๆ
ละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท
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งบดําเนินงาน รวม 634,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/ลูกจาง/พนักงาน
จาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่มีสิทธิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559   

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ผูมีสิทธิเบิก
คาเชาบานตามระเบียบของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 359,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 179,600 บาท

(1) เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ จํานวน 50,000.-บาท  ดังนี้
-  คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คา
บริการกําจัดปลวก ฯลฯ
-  คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน  ติดตั้งประตู, หนาตาง และวัสดุ
ตาง ๆ
-  คาถายเอกสารและแบบพิมพตาง ๆ
-  คาจัดซื้อวารสาร  สิ่งพิมพและแบบพิมพตาง ๆ ในการปฏิบัติ
งาน  
(2) เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการผูดูแลรักษาทรัพยสินของทาง
ราชการและสถานที่ของทางราชการ(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ราย
เดือน จํานวน  2  ตําแหนง        จํานวน   129,600.-บาท   
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูดูแลทรัพยสินของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองแขม  1 อัตรา เดือนละ  5,400.-บาท รวม  12
  เดือน  เป็นเงิน  64,800.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูดูแลทรัพยสินของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาจาน 1 อัตรา เดือนละ  5,400.-บาท รวม  12
  เดือน  เป็นเงิน  64,800.-บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการลง
ทะเบียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล ที่มีคํา
สั่งใหเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ตางๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557 
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบล ที่มีคําสั่งใหเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย เชน คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซม วัสดุ/ครุภัณฑ ตางๆ รวมถึงทรัพยสินตางๆ
- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
อาคาร/หองเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอยเพื่อใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับ
เด็กนักเรียน
- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการปรับปรุงซอมแซม
สนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอยเพื่อใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับเด็ก
นักเรียน

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุและเครื่องใชสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว สิ่งของเครื่อง
ใช  เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรจัดซื้อ
หนังสือ  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร, ฟิลม, รูปสีหรือขาวดํา ที่
ไดจากการลางอัดขยาย,พูกันและสี 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร        

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

- เพื่อจายเป็นคาใชไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจานและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจานและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการโทรสาร คาใชจายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ และใหหมายความรวมถึงคาใช
จายในการบริการรายเดือน

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16  นิ้ว จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร  ขนาด 16 นิ้ว  ประหยัดไฟสูงสุดเบอร   5
   จํานวน  6  เครื่องๆละ 1,500.-บาท  เป็นเงิน  9,000.-บาท 
(ตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566 -
 2570  หนา 150
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  ราคา 4,000.-บาท
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 4,000.-บาท รวม 8,000.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด  A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองไดงบลงทุน
(ตั้งตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับ  เดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิ
ทัลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา 149

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,708,256 บาท
งบบุคลากร รวม 2,874,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,874,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,974,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขาราชการ
ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขมและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นาจาน จํานวน 7 อัตรา 
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแกขาราชการครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก คนละ 3,500.-บาทตอเดือน จํานวน 5 อัตรา 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 689,880 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหนองแขมและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนา
จาน จํานวน 4 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,993,896 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/ลูกจาง/พนักงาน
จาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกครูศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตามกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563  
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ค่าใช้สอย รวม 1,251,550 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยเนื่องในงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําปี 2566 เชน  คาเชาเวที  คาป้ายโครงการ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสนับสนุนการแสดงบนเวที  เงินรางวัล
การแขงขันทางวิชาการ  จัดสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 ปราก
ฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 และที่แกไชเพิ่ม
เติม หนา 88

โครงการจัดงานวันพอแหงชาติและวันแมแหงชาติสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันพอแหงชาติ
และวันแมแหงชาติ สําหรับศูนยพัฒนา    เด็กเล็กในสังกัดรวมถึง
คาใชจายในการจัดกิจกรรม หรือการจัดนิทรรศการ กิจกรรม
สําหรับเด็กและผูปกครอง   ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการฯ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หนองแขม เชน คาป้ายพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว , สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี   คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม   คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณในการจัดสถาน
ที่ และคาใชจายอื่นๆ 
ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 และที่แกไช
เพิ่มเติม หนา  87 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 991,550 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน ใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาจาน จํานวน  60 คน   อัตราคนละ  21.-บาท  
จํานวน  245  วัน   จํานวนเงิน   308,700.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)   จํานวน
เงิน   102,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน จํานวนเงิน  8,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน จํานวนเงิน   8,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเงิน  12,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวนเงิน 17,200.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน ใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองแขมจํานวน  70 คน   อัตราคนละ  21.-บาท  
จํานวน  245  วัน  จํานวนเงิน   360,150.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)   จํานวน
เงิน  119,000.-บาท 
- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน จํานวนเงิน  10,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน จํานวนเงิน  10,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเงิน  15,000.-บาท
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวนเงิน 21,500.-บาท
ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-
2570 และที่แกไชเพิ่มเติม หนา 86

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสินตางๆ  ดังนี้
- คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ   ตู  โตะ เครื่องคอมพิวเตอร 
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  เชน วัสดุสํานัก
งาน  ฯลฯ
- คาตกแตงหรือซอมแซมทรัพยสิน อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
นาจาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม 
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ค่าวัสดุ รวม 632,346 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 632,346 บาท

-  คาวัสดุอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล แวงนอย  จํานวน  4
  แหง   จํานวน 383,240.-บาท  
 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับนักเรียน
โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.แวงนอย ทั้ง 4 แหง ดังนี้  
1. โรงเรียนหนองแขมอีโล 2. โรงเรียนบานกุดรู   
3. โรงเรียนดอนหันนาจาน 4. โรงเรียนป่าเป้งน้ําซับ   
รวมจํานวนนักเรียน  200 คน  ในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน  260 วัน  เป็นจํานวนเงิน 383,240.-บาท
- คาวัสดุอาหารเสริม(นม) ใหกับเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 2
  แหง  จํานวน   249,106.-บาท  
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม
รวมจํานวน  130  คน   อัตราคนละ  7.37 บาท   จํานวน  260
  วัน  จํานวนเงิน  249,106.--บาท   
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งบเงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกนักเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 840,000 บาท

- อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหแกนักเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน    
840,000.-บาท  
 - เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหารกลางวันใหแกนัก
เรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.แวงนอย  
จํานวน  4 แหง  ดังนี้  
1. โรงเรียนหนองแขมอีโล  จํานวน 90 คน 
2. โรงเรียนบานกุดรู  จํานวน 50 คน   
3. โรงเรียนดอนหันนาจาน  จํานวน 27 คน  
4. โรงเรียนป่าเป้งน้ําซับ  จํานวน 33 คน
จํานวนนักเรียน  200  คน   อัตราคนละ 21.-บาท   จํานวน  200
 วัน จํานวนเงิน  840,000.-บาท ตั้งตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนา 87  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 997,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 697,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 617,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชนดานการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการชวยเหลือประชาชน
ดานการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ ตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไข
เพิ่มเติม หนา 98

โครงการจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 547,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานการแพทย
ฉุกเฉินองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยโดยใหบริการรับ-สงผู
ป่วยฉุกเฉินสงโรงพยาบาล ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว
 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 97
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โครงการรณรงคป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการดําเนินงาน  ตาม
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 โดยจัดฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด การ
ป้องกันชุมชนเขมแข็งเอาชนะปญหายาเสพติด รวมถึงการจัดทํา
แผนการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยมีคาใชจายดัง
นี้ คาวิทยากร เป็นเงิน 1,800.-บาท คาอาคาร/อาหารวาง เป็น
เงิน 14,750.-บาท   คาวัสดุ อุปกรณ เป็นเงิน 2,490.-บาท คา
ป้ายโครงการ เป็นเงิน 960.-บาท (คาใชจายถัวเฉลี่ย) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนา 97

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เพื่อใชในการป้องกันหรือระงับโรคติดตอตาง ๆ
 เชน ป้องกันการกอเกิดโรคไขเลือดออก,โรคพิษสุนัขบา รวมถึง
โรคที่เกิดระบาดขึ้นในพื้นที่ โดยการจัดซื้อน้ํายา,เคมี
ภัณฑ,เวชภัณฑตางๆ ฯลฯ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และ
เวชภัณฑ ใชในการปฏิบัติงานของหนวยกูชีพ 

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดจังหวัดขอนแกน ประจําปี 2566
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนา 98     
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดอําเภอแวง
นอย ประจําปี 2566                                                     
                         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข
เพิ่มเติม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่
แกไขเพิ่มเติม หนา 98     

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 260,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู
ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13  ขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับ
ปญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การเผยแพรประชาสัมพันธหรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570  และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 99     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,196,760 บาท

งบบุคลากร รวม 695,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 695,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 429,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน   1  อัตรา  ดังนี้
1.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ รวม 12 เดือนๆละ 35,770
.-บาท  เป็นเงิน 429,240.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 266,520 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา  ดังนี้
1.ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  1  อัตรา รวม  12 เดือนๆ ละ 22,210
.-บาท   เป็นเงิน 266,520.-บาท    
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

งบดําเนินงาน รวม 419,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 57,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/พนักงานจาง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบของทางราชการกําหนดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ สวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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ค่าใช้สอย รวม 302,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการชวยเหลือประชาชน
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไข
เพิ่มเติม หนา 89  

โครงการจางเหมาบริการรถ รับ – สง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไรที่
มาเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจางเหมาบริการรถ รับ-สง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไรที่มา
เรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแขม   จํานวน 1 คัน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 89  

โครงการจางเหมาบริการรถ รับ–สง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไรที่
มาเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน

จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจางเหมาบริการรถ รับ-สง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไรที่มา
เรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาจาน   จํานวน 1 คัน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 89    
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน
การ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย กวา 4 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ เดือนธันวาคม  2564 
กระทรวงดิจิทัลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
   หนา 143
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลกานเหลือง จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น อําเภอแวงนอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2561และประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่อง หลัก
เกณฑและวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 89

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแวงนอย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
ชวยเหลือบรรเทาทุกขประชาชนผูประสบภัยตางๆ ในเขตอําเภอ
แวงนอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570  และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 89      

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  และที่แกไข
เพิ่มเติม หนา 89 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 476,500 บาท

งบบุคลากร รวม 132,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 132,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา  ดังนี้
1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1  อัตรา  จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 9,000.-บาท เป็นเงิน  108,000.-บาท      
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ดังนี้
1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1  อัตรา  จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 2,000.-บาท เป็นเงิน  24,000.-บาท
ตามหนังสือ กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2559 และประกาศ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ พ
.ศ.2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

งบดําเนินงาน รวม 344,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทอง
ถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 335,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจางเหมาคนงานประจํารถบรรทุกขยะมูลฝอย จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการจางเหมาคนงานประจํารถ
ขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 3 คนๆ
ละ 7,000.-บาท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนา 93

โครงการฝงกลบขยะมูลฝอยบอทิ้งขยะ จํานวน 55,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการดันขยะลงบอขยะหรือฝง
กลบขยะมูลฝอยบอทิ้งขยะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566 ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570  และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนา 93 

โครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงคคัดแยก
ขยะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
  และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 93  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 206,395 บาท

งบดําเนินงาน รวม 206,395 บาท
ค่าใช้สอย รวม 206,395 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายชดใชเงินเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 186,395 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายชดใชเงินเศรษฐกิจชุมชนกรณีกลุมอาชีพ หรือ
กลุมเกษตรกรไมชําระหรือชําระไมครบถวน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ
. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาใชจายในการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสนับสนุนหรือจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่
ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย   หมู 1 – 13 รวมถึงคาใช
จายในการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการจัดทํา
แผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 0891.4/ว
 865 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 60 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดประจําตําบลแวงนอย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยประจําปีงบ
ประมาณ 2566 เชน คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน  คา
อุปกรณกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาเงินรางวัล คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาทําอาหาร คาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  และที่
แกไขเพิ่มเติม หนา 101   

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล
 ประจําปีงบประมาณ 2566 เชน คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขง
ขัน  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาเงินรางวัล คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมาทําอาหาร คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 ปรากฎในแผน
พัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนา 10  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเขารวมประเพณีบุญคูณลานสูขวัญขาวอําเภอแวงนอย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเขารวมงานประเพณี
บุญคุณลานสูขวัญขาว ประจําปี พ.ศ. 2566 เชน คารับรอง  คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่  คาใชจายอื่นๆ ฯลฯตามระเบียบกระทรวง
การมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 102     

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี พ.ศ. 2565  เชน   คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวด  คาการ
แสดง ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 และที่แกไข
เพิ่มเติม หนา 102     

โครงการลงแขกเกี่ยวขาว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการลงแขกเกี่ยว
ขาว ประจําปี 2566 เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่   คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
การมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 ปรากฎในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 10   
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โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีรดน้ํา
ดําหัวขอพรผูสูงอายุ ประจําปี 2566 เชน คารับรอง  คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่  คาใชจายในการประกวด คาการแสดง คาใชจาย
อื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงการมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสง
เสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2564 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 และที่แกไข
เพิ่มเติม หนา 102

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,799,340 บาท

งบบุคลากร รวม 1,097,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,097,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 733,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองชาง  รวม 12 เดือนๆละ  36,860.-บาท    เป็น
เงิน 442,320.-บาท 
2.นายชางโยธา  รวม12 เดือนๆละ 24,270.-บาท  เป็น
เงิน 291,240.-บาท 
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม (เงินประจําตําแหนงหัวหนาสวน
ราชการ) จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว 42,000.-บาท 
1. เงินเพิ่มประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ตามประกาศ ก
.อบต.จังหวัดขอนแกน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 รวม  12
  เดือนๆละ  3,500.-บาท เป็นเงิน  42,000.-บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 297,480 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  2 อัตรา  ดังนี้
1.ผูชวยนายชางโยธา  1  อัตรา  รวม  12 เดือนๆละ  11,960
.-บาท       เป็นเงิน  143,520.-บาท
2.ผูชวยนายชางไฟฟ้า  1  อัตรา  รวม  12 เดือนๆละ  12,830
.-บาท       เป็นเงิน  153,960.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงาน
จาง  จํานวน   2  อัตรา    ดังนี้ 
1.ผูชวยนายชางโยธา  1  อัตรา  รวม  12 เดือนๆละ  1,500
.-บาท       เป็นเงิน  18,000.-บาท
2.ผูชวยนายชางไฟฟ้า  1  อัตรา  รวม  12 เดือนๆละ  500
.-บาท       เป็นเงิน  6,000.-บาท
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/พนักงานจาง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบของทางราชการกําหนดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ สวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายการลงทะเบียนฝึกอบรม  ของพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจางกองชางขององคการบริหารสวนตําบล หรือผูที่
องคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคการ
บริหารสวนตําบล กรณีที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางเขารับการฝึก
อบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมฯ พ.ศ.2557 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจางกองชางขององคการบริหารสวนตําบล หรือผูที่
องคการบริหารสวนตําบลสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคการ
บริหารสวนตําบล กรณีที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสินตางๆ  ดังนี้
- คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เชน  รถยนต เครื่อง
พิมพดีด เครื่องอัดสําเนา รถจักรยานยนต รถยนตบรรทุก
น้ํา เครื่องปรับอากาศ ตู  โตะ เครื่องคอมพิวเตอร 
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ  เชน วัสดุสํานัก
งาน  ฯลฯ
- คาปรับปรุงตอเติมตกแตงหรือซอมแซมทรัพยสิน อาคารสํานัก
งาน วัสดุ ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใช
ตาง ๆ /แบบพิมพ/ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพที่ใชใน
สํานักงาน เชน กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุหรือที่เกี่ยว
เนื่อง เชน ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทตไฟฟ้า ฟิวส ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกอสรางหรือวัสดุเกี่ยวเนื่อง
ในการกอสรางเพื่อใชในการกอสรางตางๆขององคการบริหารสวน
ตําบลแวงนอย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร และอุปกรณที่
เกี่ยวเนื่อง ตางๆ เชน แผนดิสก หมึกพิมพ  โปรแกรมและอุปกรณ
ตอพวงอื่นฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 32,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

 -เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4  ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ เดือนธันวาคม  2564 กระ
ทรวงดิจิทัลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น   พ.ศ.2566-2570
   หนา 148

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที1่
 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
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 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ เดือนธันวาคม  2564 กระ
ทรวงดิจิทัลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566-2570
   หนา 148

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

จํานวน 6,300 บาท
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-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A 4 ไม
นอยกวา 32 หนาตอนาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 20 หนาตอนาที(ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนธันวาคม  2564 
กระทรวงดิจิทัลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570
   หนา 148

งานก่อสร้าง รวม 3,994,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,994,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,994,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสือโครง บานโนนศิลา หมูที่ 9 จํานวน 207,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 328 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานกอ
สรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 และติตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่
แกไขเพิ่มเติม หนา 29
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กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปิดภายในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอย

จํานวน 152,000 บาท

กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 66.00
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พรอมฝาปิด (ตะแกรงเหล็ก) ตามแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบเลขที่ ทถ.2-501 และติด
ตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอยกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 109

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแขม 1 หมูที่ 3 จํานวน 210,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายที่ 1 ซอยบานพอกําชัย กวาง 4.00 เมตร ยาว 33.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 132 ตารางเมตร
สายที่ 2 ซอยบานพอวิเชียร กวาง 3.50 เมตร ยาว 31
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 108.50 ตาราง
เมตร
สายที่ 3 ซอยบานพอวิหาร กวาง 2.00 เมตร ยาว 46
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 92 ตาราง
เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่นแบบถนน ท.1-
01 และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 19

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตนโพธิ์ บานป่าเป้ง 
หมูที่ 8

จํานวน 253,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 400 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานกอ
สรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 และติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่
แกไขเพิ่มเติม หนา 27
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางแวง
นอยน้ําซับ ถึง ซอยหนาบานนายประนอม  รุมประถา บานศรีเมือง 
หมูที่ 12

จํานวน 87,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 137.50 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงาน
กอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 และติตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่
แกไขเพิ่มเติม หนา 7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากวัดดอนหันถึง
หนองศาลเจา บานดอนหัน หมูที่ 2

จํานวน 253,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 400 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานกอ
สรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 และติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่
แกไขเพิ่มเติม หนา 66

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหนาวัดถึงป่าชา
บานอีโล บานอีโล หมูที่ 5

จํานวน 260,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 80.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 400 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานกอ
สรางของทองถิ่น แบบถนน  ท.1-01 และติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไข
เพิ่มเติม หนา 72 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนโคกสีถึงนายาย
เข็มตาใส บานโคกสี หมูที่ 6

จํานวน 304,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานกอ
สรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 และติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่
แกไขเพิ่มเติม หนา 7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนบานขาถึงลําหวย
นา บานแวงนอย  หมูที่ 1

จํานวน 262,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 80.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 400 ตาราง
เมตร ไหลทางลูกรัง ขางละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกอ
สรางของทองถิ่นแบบถนน ท.1-01 และติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่
แกไขเพิ่มเติม หนา 15

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอยถึงโคกกลาง 
บานหนองหอย หมูที่ 7

จํานวน 260,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 400 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานกอ
สรางของทองถิ่น แบบถนน ท.1-01 และติดตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่
แกไขเพิ่มเติม หนา 7
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โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแขม 2 
หมูที่ 13

จํานวน 403,000 บาท

ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 2.00 เมตร ยาว 322.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 644 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานกอ
สรางของทองถิ่น แบบถนน ท.  1-01 และติตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่
แกไขเพิ่มเติม หนา 35

โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาหมูบาน 
บานโนนขี้เหล็ก หมูที่ 11

จํานวน 257,000 บาท

ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 400 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานกอ
สรางของทองถิ่น แบบถนน ท.  1-01 และติตั้งป้ายโครงการตาม
รายละเอียดแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่
แกไขเพิ่มเติม หนา 32

โครงการเทลานคอนกรีตภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
แวงนอย

จํานวน 327,000 บาท

เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานไมต่ํากวา 650 ตร.ม
. หนา 0.10 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทอง
ถิ่น แบบถนน  ท. 1-01 และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียด
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอยกําหนด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนา 110

วันที่พิมพ : 6/9/2565  11:21:30 หนา : 77/84



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกุดรู หมูที่ 4 จํานวน 222,000 บาท

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกุดรู หมูที่ 4 สายภายในหมู
บาน
ลําดับที่ 1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00
 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
ไมนอยกวา 72 ตร.ม.
ลําดับที่ 2. เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00
 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
ไมนอยกวา 328 ตร.ม.
ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่นแบบถนน ท.1-01 และ
ติตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนตําบลแวงนอยกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 21

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลแวง
นอย

จํานวน 200,000 บาท

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย
ลําดับที่ 1 งานกั้นหองพรอมประตู 20 ตร.ม.
ลําดับที่ 2 ติดตั้งผามานหนาตางกันแสงแดด ขนาด 130 x 220
 ซม. จํานวน 23 ชุด   
ลําดับที่ 3 งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิคลายไม 24"x24" จํานวน 99
 ตร.ม.และติดตั้งป้ายโครงการตามรายละเอียดแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนตําบลแวงนอยกําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 111

ปรับปรุงหองนําสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย จํานวน 287,000 บาท

ปรับปรุงหองน้ําโดยรื้อพื้นเดิมขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 10 เมตร เทพื้นและปูกระเบื้อง รื้อผนังกั้นหอง
นําเดิมจํานวน 5 หองแลวใสชุดผนังสําเร็จรูป
จํานวน 10 หอง พรอมเปลี่ยนชุดสุขภัณฑ ตามรายละเอียดแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลแวงนอยกําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 111
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,049,175 บาท
งบบุคลากร รวม 634,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 634,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน   1  อัตรา  ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร  รวม 12 เดือนๆ
ละ  33,000.-บาท   เป็นเงิน 396,000.-บาท  
ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่ม (เงินประจําตําแหนงหัวหนาสวน
ราชการ) จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว 42,000.-บาท 
1. เงินเพิ่มประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมการ
เกษตร ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแกน ลงวันที่ 2
 พฤษภาคม 2559 รวม  12  เดือนๆละ  3,500.-บาท เป็น
เงิน  42,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 196,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา  ดังนี้
1.ผูชวยนักวิชาการเกษตร  1  อัตรา  รวม  12 เดือนๆ
ละ  16,400.-บาท  เป็นเงิน  196,800.-บาท
ตามหนังสือ กจ.กท.ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 408,675 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น/พนักงานจางตาม
ระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่น ใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบของราชการกําหนดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลตามกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 268,675 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายการลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียน
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม

คาใชจายในการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการชวยเหลือเกษตรกรผู
มีรายไดนอยตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561  ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 89

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชดําริ

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมกลุม
อาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริฯ เชน คาใชจายในพิธีเปิดและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาถายเอกสาร สิ่งพิมพ
พรอมเขาเลม  คายานพาหนะ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 94
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรกรผูเลี้ยงโค กระบือ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมกลุม
อาชีพเกษตรกรผูเลี้ยงโค กระบือ เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร  คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร และสิ่งพิมพ  คาวัสดุ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 96

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ไรสารเคมี ดังนี้ คา
วิทยากร คาป้ายโครงการฯ คาเมล็ดพันธุผัก วัสดุอุปกรณ คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาจัดสถานที่ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 94 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบาฯ จํานวน 48,675 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตรตรา
จารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10
 เมษายน 2561 ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 100

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ เชน คาสารเคมีภัณฑ พันธุ
พืช ปุ๋ย กระถาง จอบ เสียม และอุปกรณดานการเกษตร

งบลงทุน รวม 5,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

- เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู
 คุณลักษณะเฉพาะ
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ประจําเดือน  ธันวาคม  2564
  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566-2570  หนา 150

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ บริเวณสองขางทางถนนสายหลักและที่สาธารณ
ประโยชนในเขตตําบลแวงนอย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เทิดทูฯปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติ ดังนี้ คาจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ คาป้ายโครงการฯ คาพันธุไม ปุ๋ย คาน้ําแข็ง น้ําดื่ม
สําหรับผูเขารวมโครงการตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท
.0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2566-2570 และที่แกไขเพิ่มเติม หนา 91 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดังนี้
-งานปกปกทรัพยากรทองถิ่น 
-การทําแนวป้องกันไฟป่า         
-การทําฝายชะลอน้ํา         
-การทําธนาคารน้ําใตดิน         
-งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น 
-การงานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น      
-งานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น
-การฟนฟู บํารุงรักษา ทรัพยากรทองถิ่น       
-การทําเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศน        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566-2570 และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนา 91
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