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ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้จึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 51,310,313.49 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 26,063,535.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,622,327.67 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 13 โครงการ รวม 1,458,687.20 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 49,441,671.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 217,522.84 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 5,653.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 405,535.45 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 167,880.26 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,087,977.91 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 27,557,101.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 44,288,478.96 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 10,996,538.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,376,731.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,179,315.90 บาท

งบลงทุน จํานวน 8,006,304.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 25,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,704,590.06 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,407,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 194,481.53 192,000.00 208,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 77,402.00 80,000.00 12,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 382,314.67 375,000.00 380,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,500.57 236,000.00 200,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 689,698.77 883,000.00 800,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 19,941,780.30 18,890,000.00 17,910,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 19,941,780.30 18,890,000.00 17,910,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 15,201,409.00 30,102,069.00 31,966,603.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,201,409.00 30,102,069.00 31,966,603.00

รวม 35,832,888.07 49,875,069.00 50,676,603.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 881,530.91 11,280,110.00 12,827,498.00

งบบุคลากร 9,248,261.00 14,822,372.00 16,724,020.00

งบดําเนินงาน 3,108,331.60 9,871,787.00 9,876,685.00

งบลงทุน 6,839,700.00 8,106,300.00 2,511,900.00

งบรายจ่ายอืน 16,000.00 15,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,131,850.00 5,779,500.00 8,711,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,225,673.51 49,875,069.00 50,676,603.00

รวม 24,225,673.51 49,875,069.00 50,676,603.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้

อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้
อําเภอ วานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 80,304.58 84,000.00 9.52 % 92,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 98,960.95 98,000.00 1.02 % 99,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 15,216.00 10,000.00 70.00 % 17,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 194,481.53 192,000.00 208,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 1,450.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 75,002.00 75,000.00 -86.67 % 10,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 950.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 77,402.00 80,000.00 12,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 382,314.67 0.00 100.00 % 380,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 375,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 382,314.67 375,000.00 380,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 236,000.00 -15.25 % 200,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 500.57 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 35,500.57 236,000.00 200,000.00

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:00:14 หน้า : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 385,670.43 460,000.00 -23.91 % 350,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 8,423,056.91 8,280,000.00 -3.38 % 8,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 3,865,527.06 3,890,000.00 -22.88 % 3,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 141,322.12 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 2,250,447.96 2,110,000.00 -5.21 % 2,000,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 4,184,802.73 3,634,000.00 7.32 % 3,900,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 61,937.25 52,000.00 15.38 % 60,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 70,781.84 102,000.00 -1.96 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 558,234.00 362,000.00 38.12 % 500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 19,941,780.30 18,890,000.00 17,910,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 15,201,409.00 30,102,069.00 6.19 % 31,966,603.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 15,201,409.00 30,102,069.00 31,966,603.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 35,832,888.07 49,875,069.00 50,676,603.00

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:00:14 หน้า : 2/2



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 14,241,428

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 500,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,787,325

แผนงานสาธารณสุข 731,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,158,740

แผนงานเคหะและชุมชน 40,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 440,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,760,112

แผนงานการเกษตร 120,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 12,827,498

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 50,676,603



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,895,820 1,963,308 10,859,128

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,348,720 0 3,348,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,547,100 1,963,308 7,510,408

งบดําเนินงาน 2,692,000 513,000 3,205,000

    ค่าตอบแทน 170,000 160,000 330,000

    ค่าใช้สอย 1,520,000 260,000 1,780,000

    ค่าวัสดุ 608,000 90,000 698,000

    ค่าสาธารณูปโภค 394,000 3,000 397,000

งบลงทุน 87,300 32,000 119,300

    ค่าครุภัณฑ์ 87,300 32,000 119,300

งบรายจ่ายอืน 25,000 0 25,000

    รายจ่ายอืน 25,000 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 33,000 0 33,000

    เงินอุดหนุน 33,000 0 33,000

                                             รวม 11,733,120 2,508,308 14,241,428

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 500,000 500,000

    ค่าใช้สอย 370,000 370,000

    ค่าวัสดุ 130,000 130,000

                                             รวม 500,000 500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้
อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,640,440 0 3,640,440

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,640,440 0 3,640,440

งบดําเนินงาน 753,000 3,458,685 4,211,685

    ค่าตอบแทน 70,000 0 70,000

    ค่าใช้สอย 330,000 1,272,300 1,602,300

    ค่าวัสดุ 205,000 2,186,385 2,391,385

    ค่าสาธารณูปโภค 148,000 0 148,000

งบลงทุน 219,200 0 219,200

    ค่าครุภัณฑ์ 219,200 0 219,200

งบเงินอุดหนุน 60,000 3,656,000 3,716,000

    เงินอุดหนุน 60,000 3,656,000 3,716,000

                                             รวม 4,672,640 7,114,685 11,787,325

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 560,000 560,000

    ค่าใช้สอย 460,000 460,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

งบลงทุน 59,000 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 59,000 59,000

งบเงินอุดหนุน 112,500 112,500

    เงินอุดหนุน 112,500 112,500

                                             รวม 731,500 731,500



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 785,340 0 785,340

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 785,340 0 785,340

งบดําเนินงาน 180,000 180,000 360,000

    ค่าตอบแทน 65,000 0 65,000

    ค่าใช้สอย 90,000 180,000 270,000

    ค่าวัสดุ 25,000 0 25,000

งบลงทุน 13,400 0 13,400

    ค่าครุภัณฑ์ 13,400 0 13,400

                                             รวม 978,740 180,000 1,158,740

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                                             รวม 40,000 40,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

                                             รวม 70,000 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 300,000 140,000 440,000

    ค่าใช้สอย 300,000 140,000 440,000

                                             รวม 300,000 140,000 440,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,439,112 0 1,439,112

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,439,112 0 1,439,112

งบดําเนินงาน 370,000 0 370,000

    ค่าตอบแทน 155,000 0 155,000

    ค่าใช้สอย 80,000 0 80,000

    ค่าวัสดุ 135,000 0 135,000

งบลงทุน 21,000 2,080,000 2,101,000

    ค่าครุภัณฑ์ 21,000 0 21,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 2,080,000 2,080,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,850,000 4,850,000

    เงินอุดหนุน 0 4,850,000 4,850,000

                                             รวม 1,830,112 6,930,000 8,760,112

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 90,000 90,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

                                             รวม 120,000 120,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,827,498 12,827,498

    งบกลาง 12,827,498 12,827,498

                                             รวม 12,827,498 12,827,498



Scanned with CamScanner



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้

อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 50,676,603   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 208,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 92,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากประชาชนแจ้งสํารวจภาษีเพิม
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 99,000 บาท
ประมาณมากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากมีประชาชนแจ้งสํารวจเพิม
ภาษีป้าย จํานวน 17,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 380,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 380,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,000 บาท
ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,910,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,900,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมา
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 31,966,603 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 31,966,603 บาท

1)เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับการดําเนินการตามหน้าทีและภารกิจถ่าย   
   โอนทีเลือกทํา 
   จํานวน12,883,132.00 บาท
2)เงินอุดหนุนสําหรับเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานและบุคลากรทาง
   การศึกษา ตําแหน่งครู (กรมส่งเสริมฯ) จํานวน 5 อัตรา 
   จํานวน1,170,960 .00 บาท
3)เงินอุดหนุนสําหรับเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
   ตําแหน่ง ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (กรมส่งเสริมฯ) จํานวน 4 อัตรา 
   จํานวน 511,104.00 บาท
4)เงินอุดหนุนสําหรับเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม   
   ภารกิจ ตําแหน่งครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (กรมส่งเสริมฯ) จํานวน 4 อัตรา 
   จํานวน 96,000.00 บาท
5)เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ในเขตรับ   
   ผิดชอบ จํานวน 7 โรงเรียน 
   จํานวน 1,751,407.00 บาท
6)เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันในเขตรับ   
   ผิดชอบ จํานวน 7 โรงเรียน 
   จํานวน 3,656,000.00 บาท
7)เงินอุหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับเบียยังชีพผุ้สูงอายุ 
   จํานวน 8,166,000.00 บาท
8)เงินอุหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้  
   พิการหรือทุพลภาพ 
   จํานวน 3,600,000.00 บาท
9)เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเป็นยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
   จํานวน 132,000.00 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 0.00 2,442,000.00 2,664,000.00 0 % 2,664,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 3,126,720.00 3,348,720.00 3,348,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,644,075.00 2,478,440.00 44.87 % 3,590,440

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 87,290.00 132,000.00 0 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 1,065,680.00 1,534,656.00 2.45 % 1,572,180

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 159,990.00 240,000.00 0 % 240,000

เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน 0.00 0.00 10,400.00 12,480.00 0 % 12,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 2,967,435.00 4,397,576.00 5,547,100

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 6,094,155.00 7,746,296.00 8,895,820

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้
อําเภอวานรนิวาส    จังหวัดสกลนคร

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:40 หน้า : 1/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 405,130.00 300,000.00 -50 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 7,664.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 412,794.00 330,000.00 170,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 302,850.00 420,000.00 -4.76 % 400,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 42,840.00 80,000.00 -25 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการจัดทําเวที
ประชาคมแผนชุมชน" 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการฝึกอบรมประชุม
ชีแจงเผยแพร่ความรู้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพือ
ความปรองดองและสมานฉันท์"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการฝึกอบรมและ
เพิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ของ อบ
ต.หนองแวงใต้"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการพัฒนาการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ" 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําเวที
ประชาคมแผนชุมชน 0.00 0.00 58,540.00 54,466.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมประชุมชี
แจงเผยแพร่ความรู้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยเพือความปรองดอง
และสมานฉันท์

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเผยแพร่
ความรู้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเพือความปรองดองและ
สมานฉันท์

0.00 0.00 4,490.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอินเตอร์เน็ตตําบล 0.00 0.00 4,280.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 179,299.00 300,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จ 0.00 0.00 6,000.00 10,000.00 2,900 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการพัฒนาการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 59,370.00 94,620.18 5.69 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 657,669.00 1,049,086.18 1,520,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 40,923.00 100,000.00 -70 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 31,670.00 100,000.00 -70 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 13,300.00 50,000.00 100 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 139,784.00 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 225,677.00 730,000.00 608,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 208,776.25 275,379.82 8.94 % 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 321.00 5,000.00 -60 % 2,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 49,969.00 80,000.00 12.5 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 259,066.25 362,379.82 394,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,555,206.25 2,471,466.00 2,692,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือน
กระจกใส 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู
บานเปิด 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจกใส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเปิด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี ระดับ 3-6 0.00 0.00 5,000.00 25,000.00 -100 % 0

โต๊ะรับแขก 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

จอรับภาพ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0

ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 0.00 0.00 0.00 85,000.00 -100 % 0

ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําอุ่นนําเย็น 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) 0.00 0.00 84,000.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับสํานัก
งาน 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 0.00 7,600.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:40 หน้า : 4/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เครืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (30หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,300

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เครืองบันทึกเสียง 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

แท่นบรรยาย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 117,600.00 258,400.00 87,300

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 117,600.00 258,400.00 87,300

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 16,000.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 16,000.00 25,000.00 25,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 16,000.00 25,000.00 25,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 107,000.00 113,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 107,000.00 113,000.00 33,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 107,000.00 113,000.00 33,000

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 0.00 7,889,961.25 10,614,162.00 11,733,120

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:40 หน้า : 5/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 983,436.00 1,330,240.00 30.37 % 1,734,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 38,500.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 134,770.00 157,464.00 3.56 % 163,068

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 10,460.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,167,166.00 1,558,704.00 1,963,308

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,167,166.00 1,558,704.00 1,963,308

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 110,655.00 150,267.00 -0.18 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 4,900.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 115,555.00 170,267.00 160,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 62,300.00 90,000.00 11.11 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชา
สัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้เสียภาษี

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชา
สัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 1,180.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 63,480.00 250,000.00 260,000

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:40 หน้า : 6/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 7,304.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 7,304.00 100,000.00 90,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 186,339.00 523,267.00 513,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

เครืองคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) 0.00 0.00 58,000.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 70,000.00 0.00 32,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 70,000.00 0.00 32,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 0.00 1,423,505.00 2,081,971.00 2,508,308

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 0.00 9,313,466.25 12,696,133.00 14,241,428

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:40 หน้า : 7/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการฝึกอบรม อปพร. 
(หลักสูตรจัดตัง)
ฝึกอบรม อปพร. รายใหม่ หรือทบทวน 
อปพร. ของ อบต.หนองแวงใต้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์"

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0.00 0.00 92,000.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 0.00 0.00 12,234.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0.00 0.00 4,616.78 30,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกียวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 108,850.78 310,000.00 370,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 85,000.00 100,000.00 0 % 100,000

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:40 หน้า : 8/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 4,520.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 89,520.00 130,000.00 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 198,370.78 440,000.00 500,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

หัวฉีดนําปรับฝอยแบบด้ามปืน 0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 198,370.78 468,000.00 500,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 198,370.78 468,000.00 500,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 356,220.00 1,641,997.00 10.16 % 1,808,760

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 89,620.00 1,146,883.00 35.12 % 1,549,680

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 5,375.00 168,000.00 42.86 % 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 493,215.00 2,998,880.00 3,640,440

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 493,215.00 2,998,880.00 3,640,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 322,440.00 250,000.00 -80 % 50,000

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:40 หน้า : 9/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 322,440.00 270,000.00 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 220,000.00 -9.09 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -27.27 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 380,000.00 330,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0 % 35,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 205,000.00 205,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 20,534.57 100,000.00 0 % 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 3,785.00 24,000.00 -25 % 18,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 24,319.57 154,000.00 148,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 346,759.57 1,009,000.00 753,000

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:40 หน้า : 10/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 460,000.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกใส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเปิด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,500

โต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน ระดับ 3-6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น แบบต่อท่อ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,700

เครืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (30หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

เครืองกรองนํา 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

เครืองเล่นสนามแบบเหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 505,900.00 219,200

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 505,900.00 219,200

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 0.00 839,974.57 4,573,780.00 4,672,640

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:40 หน้า : 11/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการศึกษา 0.00 0.00 220,000.00 0.00 100 % 1,112,300

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 115,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 40,000.00 50 % 60,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 1,471,800.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 220,000.00 1,626,800.00 1,272,300

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 177,826.00 2,178,720.00 0.35 % 2,186,385

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 177,826.00 2,178,720.00 2,186,385

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 397,826.00 3,805,520.00 3,458,685

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 3,654,000.00 3,656,000.00 0 % 3,656,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 3,654,000.00 3,656,000.00 3,656,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 3,654,000.00 3,656,000.00 3,656,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 0.00 4,051,826.00 7,461,520.00 7,114,685

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 4,891,800.57 12,035,300.00 11,787,325

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:40 หน้า : 12/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบืองต้น 0.00 0.00 51,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 51,000.00 200,000.00 460,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 51,000.00 300,000.00 560,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 59,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:40 หน้า : 13/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 112,500.00 0 % 112,500

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 112,500.00 112,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 112,500.00 112,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 0.00 51,000.00 412,500.00 731,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 51,000.00 412,500.00 731,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 505,070.00 537,720.00 6.74 % 573,960

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 131,190.00 140,424.00 3.53 % 145,380

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 702,260.00 744,144.00 785,340

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 702,260.00 744,144.00 785,340

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 78,930.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 78,930.00 65,000.00 65,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 6,800.00 60,000.00 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 4,220.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 11,020.00 90,000.00 90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 12,930.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 6,050.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 18,980.00 25,000.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 108,930.00 180,000.00 180,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจกใส 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเปิด 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,100

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี ระดับ 3-6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank  Printer) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

ครุภัณฑ์อืน

เก้าอีแถว ทีนังและพนักพิงเปลือกโพลีหุ้ม
เบาะ   4  ทีนัง 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 13,400

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 13,400

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:41 หน้า : 15/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 811,190.00 984,144.00 978,740

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

0.00 0.00 0.00 100,534.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ทีพึง  0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ทีพึง/ผู้ป่วยเอดส์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสตรีและครอบ
ครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กและเยาวชน วัยใสใส่ใจทําดี 
(Teen To Be Good)    0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:41 หน้า : 16/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การเสริมศักยภาพบทบาท 
พืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การเสริมศักยภาพบทบาท 
พืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน   0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การเสริมศักยภาพบทบาท พืนทีสร้าง
สรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน จัดตังสภา
เด็กและเยาวชน

0.00 0.00 5,926.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 5,926.00 570,534.00 180,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 5,926.00 570,534.00 180,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 5,926.00 570,534.00 180,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 817,116.00 1,554,678.00 1,158,740

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:41 หน้า : 17/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการจัดตังธนาคาร
ขยะเพือพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมันคงของ
ครอบครัวตําบลหนองแวงใต้ "

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการ อบต.หนองแวง
ใต้สัญจรพบประชาชน" 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการฝึกอบรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพือ
ดําเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ของ อปท."

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถินระดับอําเภอ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแข่ง
ขันกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแข่ง
ขันกีฬา 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 250,000.00 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 320,000.00 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 320,000.00 300,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
วัฒนธรรมของท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศกาล
วันเข้าพรรษาและออกพรรษา 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 40,000.00 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 140,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 140,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 360,000.00 440,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 358,990.00 709,800.00 13.14 % 803,040

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 24,595.00 15,900.00 -58.11 % 6,660

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 351,630.00 492,648.00 2.18 % 503,412

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 56,250.00 84,000.00 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 791,465.00 1,344,348.00 1,439,112

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 791,465.00 1,344,348.00 1,439,112
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 89,235.00 70,000.00 114.29 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 89,235.00 75,000.00 155,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 5,500.00 122,000.00 -50.82 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 5,500.00 122,000.00 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 8,399.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 106,740.00 190,000.00 -63.16 % 70,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 9,350.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 154,489.00 255,000.00 135,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 249,224.00 452,000.00 370,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 1,040,689.00 1,796,348.00 1,830,112
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า เครืองปันไฟฟ้า 0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 29,000.00 20,000.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

 โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้าน
หนองแวง หมู่ที 1 0.00 0.00 247,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างทางเดินคนพิการและ
ปรับปรุงห้องนําคนพิการอาคารกอง
สวัสดิการสังคม

0.00 0.00 0.00 62,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายและรัว คสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยียม หมู่ที 6 0.00 0.00 313,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้านโคก
ก่อง หมู่ที 5 ( สายที 1 ) 0.00 0.00 0.00 310,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้านโคก
ก่อง หมู่ที 5 ( สายที 2 ) 0.00 0.00 0.00 264,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้านโนน
ทับช้าง หมู่ที 8 0.00 0.00 272,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้านศรี
สว่าง หมู่ที 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 397,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้าน
หนองแวง หมู่ที 1 ( สายที 1 ) 0.00 0.00 0.00 325,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้าน
หนองแวง หมู่ที 1 ( สายที 2 ) 0.00 0.00 0.00 314,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้าน
หนองแวง หมู่ที 15 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 487,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยียม 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังเหล็กดัด ประตู - หน้าต่าง 
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยียม หมู่ที 6 0.00 0.00 77,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังเหล็กดัดหน้าต่างภายใน
อาคารทีทําการ อบต. 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลอย หมู่ที 
3 

0.00 0.00 0.00 396,000.00 -100 % 0

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจําปาหอม 
หมู่ที 13 

0.00 0.00 0.00 668,000.00 -100 % 0

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมู่ที 
4 

0.00 0.00 0.00 494,000.00 -100 % 0

. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบะทอง หมู่ที 7 
สายที 2

0.00 0.00 114,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวัง
เยียม หมู่ที 6 

0.00 0.00 0.00 448,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกก่อง หมู่ที 
5 

0.00 0.00 271,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกก่อง หมู่ที 
5 สายที 2

0.00 0.00 128,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลอย หมู่ที 
3

0.00 0.00 357,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัว หมู่ที 2 0.00 0.00 319,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัวพัฒนา 
สายที 2

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัวพัฒนา 
หมู่ที 11 

0.00 0.00 0.00 491,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัวพัฒนา 
หมู่ที 11 สายที 1

0.00 0.00 222,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาบัวพัฒนา 
หมู่ที 11 สายที 3

0.00 0.00 51,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจําปาหอม 
หมู่ที 13

0.00 0.00 356,000.00 0.00 100 % 333,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญศิลป์ 
หมู่ที 12

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 363,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทับช้าง หมู่
ที 8 

0.00 0.00 0.00 531,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสามเศียร 
หมู่ที 14 

0.00 0.00 0.00 394,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบะทอง หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 466,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบะทอง หมู่ที 7 
สายที 1

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบะทอง หมู่ที 7 
สายที 3

0.00 0.00 93,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมู่ที 
4 

0.00 0.00 365,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านรุ่งพนาไพร หมู่
ที 10 

0.00 0.00 365,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านรุ่งพนาไพร หมู่
ที 10 ( สายที 1 ) 

0.00 0.00 0.00 263,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านรุ่งพนาไพร หมู่
ที 10 ( สายที 2 ) 

0.00 0.00 0.00 347,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังเยียม หมู่ที 6 
( สายที 1 ) 

0.00 0.00 0.00 287,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังเยียม หมู่ที 6 
( สายที 2 ) 

0.00 0.00 0.00 221,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังเยียม หมู่ที 6 
สายที 1

0.00 0.00 220,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังเยียม หมู่ที 6 
สายที 2

0.00 0.00 154,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสว่าง หมู่ที 9 0.00 0.00 338,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที 
15 

0.00 0.00 373,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน สายที 1 บ้านศรี
สว่าง หมู่ที 9

0.00 0.00 0.00 243,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน สายที 2 บ้านศรี
สว่าง หมู่ที 9 

0.00 0.00 0.00 147,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยโนด 
บ้านโนนสามเศียร หมู่ที 14 0.00 0.00 1,590,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิน
และสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 197,600.00 500,000.00 0 % 500,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 6,623,100.00 7,234,000.00 2,080,000

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:01:41 หน้า : 25/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 6,652,100.00 7,254,000.00 2,080,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 370,850.00 1,838,000.00 163.87 % 4,850,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 370,850.00 1,838,000.00 4,850,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 370,850.00 1,838,000.00 4,850,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 7,022,950.00 9,092,000.00 6,930,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 8,063,639.00 10,888,348.00 8,760,112

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ "รักนํา รักป่า รักแผ่น
ดิน" 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์สู่เศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการรักนํา รักป่า รัก
แผ่นดิน" 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม" 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายพร้อมโครงการอบรมส่งเสริม
เพาะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 70,000.00 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -62.5 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 120,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 150,000.00 120,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ 0.00 0.00 8,750.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 8,750.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 8,750.00 0.00 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 8,750.00 0.00 0

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 8,750.00 150,000.00 120,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 104,955.00 188,068.00 20.85 % 227,286

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 7,149,600.00 14.22 % 8,166,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 3,123,600.00 15.25 % 3,600,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 0.00 106,500.00 96,000.00 37.5 % 132,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

สํารองจ่าย 0.00 0.00 311,383.00 300,000.00 0 % 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 182,160.00 225,112.00 -17.77 % 185,112

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 176,532.91 197,730.00 -5.38 % 187,100

รวมงบกลาง 0.00 0.00 881,530.91 11,310,110.00 12,827,498

รวมงบกลาง 0.00 0.00 881,530.91 11,310,110.00 12,827,498

รวมงบกลาง 0.00 0.00 881,530.91 11,310,110.00 12,827,498

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 881,530.91 11,310,110.00 12,827,498

รวมทุกแผนงาน 0.00 0.00 24,225,673.51 49,875,069.00 50,676,603
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 185,112

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 227,286

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,166,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

187,100

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 503,412 145,380

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 6,660

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 803,040 573,960

เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน
ถ่ายโอน

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 185,112

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 227,286

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 8,166,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

187,100

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,600,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,664,000 2,664,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,549,680 1,735,248 3,933,720

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 6,660

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 240,000 264,000 612,000

เงินเดือนพนักงาน 1,808,760 5,324,680 8,510,440

เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน
ถ่ายโอน 12,480 12,480

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 174,000 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

150,000 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส/คน
ไร้ทีพึง/ผู้ป่วยเอดส์

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมสตรีและครอบ
ครัว

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 20,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 300,000 560,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 200,000 500,000 820,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 60,000 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส/คน
ไร้ทีพึง/ผู้ป่วยเอดส์

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมสตรีและครอบ
ครัว

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการศึกษา

1,112,300 1,112,300

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:02:55 หน้า : 4/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมส่งเสริมการเพาะ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์สู่
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการ อบต.หนอง
แวงใต้สัญจรพบ
ประชาชน"

20,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการจัดตัง
ธนาคารขยะเพือ
พัฒนาสังคมพัฒนา
เศรษฐกิจ พัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
มันคงของครอบครัว
ตําบลหนองแวงใต้ "

40,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการจัดทําเวที
ประชาคมแผนชุมชน"

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการบุคคลต้น
แบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

20,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อน
ของประชาชนทีเกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ"

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการฝึกอบรม อป
พร. (หลักสูตรจัดตัง)
ฝึกอบรม อปพร. ราย
ใหม่ หรือทบทวน อป
พร. ของ อบต.หนอง
แวงใต้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมส่งเสริมการเพาะ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์สู่
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการ อบต.หนอง
แวงใต้สัญจรพบ
ประชาชน"

20,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการจัดตัง
ธนาคารขยะเพือ
พัฒนาสังคมพัฒนา
เศรษฐกิจ พัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
มันคงของครอบครัว
ตําบลหนองแวงใต้ "

40,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการจัดทําเวที
ประชาคมแผนชุมชน"

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการบุคคลต้น
แบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

20,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อน
ของประชาชนทีเกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ"

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการฝึกอบรม อป
พร. (หลักสูตรจัดตัง)
ฝึกอบรม อปพร. ราย
ใหม่ หรือทบทวน อป
พร. ของ อบต.หนอง
แวงใต้

70,000 70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการฝึกอบรมการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เพือ
ดําเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
ของ อปท."

30,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการฝึกอบรม
ประชุมชีแจงเผยแพร่
ความรู้
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเพือ
ความปรองดองและ
สมานฉันท์"
ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการฝึกอบรม
และเพิมประสิทธิภาพ
ให้กับบุคลากร ของ อบ
ต.หนองแวงใต้"

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการพัฒนาการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ"

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า"

10,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่"

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์"
ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการรักนํา รักป่า 
รักแผ่นดิน"

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการฝึกอบรมการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เพือ
ดําเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
ของ อปท."

30,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการฝึกอบรม
ประชุมชีแจงเผยแพร่
ความรู้
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเพือ
ความปรองดองและ
สมานฉันท์"

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการฝึกอบรม
และเพิมประสิทธิภาพ
ให้กับบุคลากร ของ อบ
ต.หนองแวงใต้"

250,000 250,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการพัฒนาการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ"

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า"

10,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่"

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์"

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการรักนํา รักป่า 
รักแผ่นดิน"

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม"

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
เสริมศักยภาพบทบาท 
พืนทีสร้างสรรค์สําหรับ
เด็กและเยาวชน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถินระดับ
อําเภอ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการ
วัฒนธรรมของท้องถิน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการเทศกาลวัน
เข้าพรรษาและออก
พรรษา

40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน

450,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการประชา
สัมพันธ์สร้างความเข้า
ใจให้กับผู้เสียภาษี

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการแข่งขัน
กีฬา

200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
การรับ-ส่งเสด็จ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม"

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
เสริมศักยภาพบทบาท 
พืนทีสร้างสรรค์สําหรับ
เด็กและเยาวชน

30,000

ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถินระดับ
อําเภอ

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการ
วัฒนธรรมของท้องถิน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการเทศกาลวัน
เข้าพรรษาและออก
พรรษา

40,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน

450,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการประชา
สัมพันธ์สร้างความเข้า
ใจให้กับผู้เสียภาษี

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการแข่งขัน
กีฬา

200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 350,000 450,000

ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
การรับ-ส่งเสด็จ 300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษา

60,000 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 15,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 30,000 30,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 100,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 100,000 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 100,000 130,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 80,000 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 300,000 400,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 30,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,186,385 2,186,385

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 35,000

วัสดุสํานักงาน 35,000 80,000 150,000

วัสดุอืน 28,000 28,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000 90,000 120,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 18,000 18,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 300,000 400,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,000 2,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน
กระจกใส

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลือนกระจกใส
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบประตูบานเปิด

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4,100

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 
ระดับ 3-6 5,000

โต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน 
ระดับ 3-6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 21,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)
เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank 
 Printer)

4,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น แบบ
ต่อท่อ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์อืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน
กระจกใส 24,000 24,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน
เลือนกระจกใส 20,000 20,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบประตูบานเปิด 27,500 10,000 37,500

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4,100

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี 
ระดับ 3-6 5,000

โต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน 
ระดับ 3-6 25,000 25,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

21,000 21,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 16,000 37,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,700 7,700

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

3,300 3,300

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank 
 Printer)

4,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น แบบ
ต่อท่อ 45,000 45,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์อืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองเล่นสนามแบบ
เหล็ก

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิง ระบบดิจิตอล

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนจําปาหอม หมู่ที 
13

333,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนเจริญศิลป์ หมู่ที 
12

363,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง

500,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา บ้านศรีสว่าง 
หมู่ที 9

397,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา บ้านหนอง
แวง หมู่ที 15

487,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 112,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครืองเล่นสนามแบบ
เหล็ก 90,000 90,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพนิง 
ระบบดิจิตอล 14,000 14,000

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ
นิง ระบบดิจิตอล 11,000 11,000

เครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 24,000 24,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนจําปาหอม หมู่ที 
13

333,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนเจริญศิลป์ หมู่ที 
12

363,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงทีดินและ
สิงก่อสร้าง

500,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา บ้านศรีสว่าง 
หมู่ที 9

397,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา บ้านหนอง
แวง หมู่ที 15

487,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 13,000 13,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000 132,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,850,000

รวม 12,827,498 120,000 8,760,112 440,000 70,000 40,000 1,158,740 731,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,716,000 8,566,000

รวม 11,787,325 500,000 14,241,428 50,676,603
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้
อําเภอ วานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 50,676,603 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,733,120 บาท
งบบุคลากร รวม 8,895,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,348,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
1)นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 ท่าน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
1)นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 ท่าน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
1)นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 ท่าน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,664,000 บาท
ค่าตอบแทน
1)ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
2)รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
3)เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
4)สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,547,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,590,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 11 อัตรา  ประกอบด้วย
1) ปลัด อบต. 
2) รองปลัด อบต. 
3) หัวหน้าสํานักปลัด 
4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
6) นักจัดการงานทัวไป
7) เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
8) นิติกร 
9) นักวิชาการเกษตร 
10) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธฺิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบทีกําหนด ให้แก่ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หัวหน้าสํานักปลัด                                                              

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,572,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 12 อัตรา ประกอบด้วย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันฯ 
3) พนักงานดับเพลิง 
4) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 4 อัตรา
5) แม่บ้านสํานักงาน 
พนักงานจ้างทัวไป
1) คนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา
2) พนักงานดับเพลิง
3) ยามรักษาการณ์

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆแก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 12 อัตรา ประกอบด้วย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันฯ 
3) พนักงานดับเพลิง 
4) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 4 อัตรา
5) แม่บ้านสํานักงาน 
พนักงานจ้างทัวไป
1) คนงานทัวไป จํานวน 2 อัตรา
2) พนักงานดับเพลิง
3) ยามรักษาการณ์

เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน จํานวน 12,480 บาท
เพือจ่ายเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
ให้กับพนักงารส่วนตําบล จํานวน 1 ราย

งบดําเนินงาน รวม 2,692,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
    ประจําปี)
2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน หรือ
    คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตัง ตามระเบียบหรือกฎหมายกําหนด 
    หรือหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าจ้างและค่า
อาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธเบิก ทีได้รับคําสัง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ตามสิทธิ ทีกฏหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 
    1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ 
    2) ค่าวารสารและสิงพิมพ์ต่างๆ จัดซือวารสารเช่น วารสารท้องถิน
        กฎหมาย/ระเบียบเกียวกับการปฏิบัติงาน  
    3) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  
    4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ รวมถึง ค่าเบียประกัน ค่าทํา พรบ.รถ  
        ยนต์รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเพือจ่ายเป็นค่ารับรอง  
    บุคคล  หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ ตรวจงานเยียมชมหน่วยงาน 
    ทัศนะศึกษาดูงานหรือค่าใช้จ่ายอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียว
    กับเลียงรับรอง
2)ค่าเลียงรับรอง เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
   หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฏหมาย
   หรือตามระเบียบ หรือกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
   หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
   หรือส่วนราชการอืน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการจัดทําเวทีประชาคมแผนชุมชน" จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายทํากิจกรรมและนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  
จัดทําเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจําทําแผน
พัฒนาท้องถิน  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ. 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี หน้าที 107 
ลําดับที 1)
ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการฝึกอบรมประชุมชีแจงเผยแพร่ความรู้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพือความปรองดองและสมานฉันท์"

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็น
ชาติและความสามัคคี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที
สุด ที มท 03130.4/ว2128 ลงวันที 31 กรกฏาคม 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี หน้าที  107 ลําดับที  2 )
ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการฝึกอบรมและเพิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร ของ 
อบต.หนองแวงใต้"

จํานวน 250,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ พัฒนา
ทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความ
รู้ อย่างยังยืน และนําความรู้ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไป
พัฒนาตนเอง เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในการพัฒนาองค์กรต่อ
ไป
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน้าที 102  ลําดับที 3  )
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ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ" จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการประชาชน บริการประชาชนเคลือน
ที จัดทําตู้ รับเรืองร้องเรียน ประจําหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สาร จัดทําใบปลิว โปสเตอร์เอกสาร สรุปผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี หน้าที  107 ลําดับที 3  )
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
สําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หน้าที 102  ลําดับที  1 )
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับ-ส่งเสด็จ การจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานรัฐ
พิธี - งานราชพิธี เช่น  ประดับตกแต่งสถานที  ประดับธงชาติ  ไม้ดอกไม้
ประดับกระเช้าดอกไม้   พวงหรีด  หรือค่าจัดเตรียมอาหารสําหรับมวลชน
ทีเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้สมพระเกียรติ ฯลฯ
  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี หน้าที 107  ลําดับ
ที 4  )

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป  ตามทีคณะกรรมการเลือกตัง
กําหนด  (กรณีครบวาระ, ยุบสภา,แทนตําแหน่งว่าง และกรณีกรรมการ
เลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่)  อีกทังให้ความร่วมมือประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าทีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง สภาผู้แทน
ราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี หน้าที 107 ลําดับที 5  )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เซ่น เครืองถ่าย
เอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
พิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา วิทยุสือสาร เครืองคํานวณเลข ตู้เก็บ
เอกสาร โต๊ะ เก้าอี เต็นฑ์ เครืองตัดหญ้า ครุภัณฑ์สํานักงานต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 608,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปากกา กระดาษ ดินสอ ยางลบ และอืนๆทีเป็น
วัสดุสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุทําความสะอาดอาคารสํานักงาน เช่น นํายาทําความสะอาด
ห้องนํา นํายาทําความสะอาดพืน วัสดุอุปกรณ์เครือง
ครัว เช่น ถ้วย ชาม แก้วนํา ชุดกาแฟ ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสําหรับใช้ในการซ่อมแซม หรืองานป้ายประชา
สัมพันธ์ ต่างๆภายในอาคารสํานักงาน เช่น ไม้ต่างๆ สังกะสี แปรง
ทาสี ตะปู เหล็ก และวัสดุอืนๆ ทีเข้าประเภทก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  แบตเตอร์รี  ยางนอก  
ยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันหล่อลืน ฯลฯ
 สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักยานยนต์ และเครืองตัดหญ้าของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้อัด  กระดาษโปสเตอร์  สี  พู่กัน  ไม้  ฟิล์มถ่ายรูป  ฯลฯ
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
บันทึกข้อมูล อุปกรณ์เกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 28,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําดืมเพือบริการประชาชน
ค่าสาธารณูปโภค รวม 394,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแวงใต้  อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพ และอาคารต่างๆ 
ทีเป็นทรัพย์สิน  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแวงใต้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร  ค่าลง
ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าติดตังระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการปรับปรุงเว็บไชต์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง

งบลงทุน รวม 87,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนกระจกใส จํานวน 20,000 บาท
  ตู้ขนาด 3 ฟุต ขนาด 88.0 x 41.0 x 87.9 ซม.
  จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 4,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
  (2561-2564) แบบ ผ 08  หน้าที 155 ลําดับที 1  )
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ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเปิด จํานวน 10,000 บาท
ตู้ขนาด 6 ฟุต ขนาด 917.0 x 41.0 x 87.9 ซม.
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(2561-2564) แบบ ผ 08 หน้าที 155  ลําดับที 2  )

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 14,000 บาท
ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 ข้อ 5.4 หน้า 9
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 65
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)
 แบบ ผ 08  หน้าที 155  ลําดับที 3  )

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 24,000 บาท
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 ข้อ 5.3 หน้า 9
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 65 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  
(2561-2564) แบบ ผ 08  หน้าที 155  ลําดับที 4)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2560 ข้อ 10 หน้า 6 จํานวน 1 เครือง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 08 หน้าที 155  ลําดับที 5  )
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 3,300 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2560 ข้อ 20 หน้า 41 
จํานวน 1 เครือง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ 
ผ 08  หน้าที 155  ลําดับที 6  )

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
ประเภทค่าจ้างทีปรึกษา เพือศึกษา วิจัย ประเมิน หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างการศึกษาวิจัย ประเมินผล การบริหารการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 
หน้าที  107 ลําดับที 8  )

งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 13,000 บาท

1)โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดชือจัดจ้างของ 
    อปท.ระดับอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    (อุดหนุน อบต.ศรีวิชัย)
    จํานวน 13,000 บาท
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02
    ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี หน้าที 135 ลําดับที 1)
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
1)โครงการส่งเสริมศาสนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ และวัฒ 
    ธรรมของไทวานร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อุดหนุนสภาวัฒน
    ธรรมอําเภอวานรนิวาส) จํานวน 10,000 บาท
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
    แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    หน้าที  132 ลําดับที 1  )
2)โครงการรวมนําใจต้านภัยยามยาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2561 (อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอวานรนิวาส)  ตังไว้  10,000  บาท 
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)
    แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    หน้าที 135   ลําดับที 2  )

งานบริหารงานคลัง รวม 2,508,308 บาท
งบบุคลากร รวม 1,963,308 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,963,308 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,734,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนจํานวน6อัตราประกอบด้วย นักบริหารงานคลัง นักวิชาการเงิน
และบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบทีกําหนดตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 163,068 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 1  ตําแหน่ง  
ประกอบด้วยผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตาม มติ ครม. จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 513,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

1)เพือจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
    สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
2)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตัง ตาม
   ระเบียบ หรือกฎหมายกําหนด หรือหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิทีกฎหมายกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้เสีย
ภาษี

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  
รวมถึงเอกสารต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ซึงเกียวกับโครงการดังกล่าว 
ให้ประชาชนเข้าใจเกียวกับเงินภาษีทีชําระว่า อบต. ได้นําไปใช้จ่ายอย่าง
ไร เพือเป็นแรงจูงใจให้เสียภาษีตรงตามกําหนด  และไม่เลียงภาษี
เนืองจากได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถินของตนเอง รวมทัง  
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทีเกียวกับงานจัดเก็บรายได้  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ. 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 
หน้าที  107 ลําดับที 6  )
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้าที 102  
ลําดับที  2 )

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินกิจกรรมจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผน
ทีภาษีและทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 และถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 0808.3/ว462 
ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 
0808.3/ว67 ลงวันที 9 มกราคม 2555 และการจัดทําฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ. 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 
หน้าที  107 ลําดับที 7  )

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ  วัสดุสํานักงาน  เครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  
หมึกเติมปรินเตอร์หมึกผงเครืองถ่ายเอกสาร  หมึกเครืองอัดสําเนา  
กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดานไวท์บอร์ด  ธงชาติ ธงต่าง ๆ  
แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  กระดาษไข  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
เกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตาไปรษณียากร  
ค่าลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ
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งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง  ความละเอียด  18  ล้านพิกเซล
1)เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2)ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ 
   (Image Sensor)
3)มีระบบแฟลชในตัว
4)สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
   หรือเมือต้องการเปลียน
5)สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6)มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
   แบบ ผ. 08  หน้าที  155 ลําดับที 7 )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐาน ข้อ 11  ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ.2560 ของกระทรวงไอซีที(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(2561-2564) แบบ ผ. 08  หน้าที  155 ลําดับที 8 )

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ"

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนําป่าไหลหลาก 
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667 ลงวันที 12
 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/4224 
ลงวันที 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 4515 ลงวัน
ที 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้อง
ถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.2/ว 843 ลงวันที 28 เมษายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (2561-2564) แบบผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี หน้าที 108 ลําดับที 1  )
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ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตัง)
ฝึกอบรม อปพร. รายใหม่ หรือทบทวน อปพร. ของ อบต.หนองแวงใต้

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม(หลักสูตรจัดตัง) อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแวงใต้ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่า
เครืองแบบ ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ค่าเช่า
เครืองเสียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี หน้าที 108  ลําดับที 2 )
ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่"

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตพืนทีตําบลหนองแวงใต้ 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการให้บริการความปลอดภัย
บนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี หน้าที 108 ลําดับที 3)
ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์"

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเขตพืนทีตําบลหนองแวง
ใต้ โดยจ่ายเป็นค่าในการตังจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติหน้าที ค่าใช้จ่ายใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการให้บริการความปลอดภัย
บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้าน
เมืองทีดี หน้าที 108 ลําดับที 4)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายต่าง ๆ  เช่น  เครืองแบบ  เครืองหมาย
ยศและสังกัด  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆนํายาดับเพลิง และอุปกรณ์ต่างๆสําหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,672,640 บาท
งบบุคลากร รวม 3,640,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,640,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,808,760 บาท

1)เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
   ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา
   จํานวน  637,800 บาท
2)เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
   จํานวน 5 อัตรา ตําแหน่ง ครู (กรมส่งเสริมฯ)  
   จํานวน  1,170,960 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบทีกําหนดให้แก่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ระดับต้น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,549,680 บาท
1)เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา 
   ประกอบด้วย ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ,ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก,
   พนักงานขับรถยนต์และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา
   ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 978,576 บาท 
2)เพือจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
   ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตังไว้  571,104 บาท (กรมส่งเสริมฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท
1)เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพฯให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  จํานวน 4 อัตราประกอบด้วย ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ,
  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก,พนักงานขับรถยนต์และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป
  จํานวน 4 อัตราตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 144,000 บาท 
2)เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
   จํานวน 4 อัตรา ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 96,000 บาท
  (กรมส่งเสริมฯ)

งบดําเนินงาน รวม 753,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษเงิน(เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรซึงเบิกได้ตามสิทธิทีพึงได้
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ของ
    พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
2) ค่าพาหนะ เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับ-
    ส่งเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยียม 
3) ค่าประกันรถยนต์ เพือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์
    (รถรับ-ส่งนักเรียน) รวมถึงค่าบริการตรวจสภาพรถและ
    ค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ
   (ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 2633 ลว 14 ส.ค. 2542)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ  ผ 01 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้าที 103 ลําดับที 4)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
1)ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ 
   เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
2)ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร,ห้องนํา,สนามเด็กเล่น,โรงอาหาร
   เพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร,ห้องนําสนามเด็กเล่น,โรง    
   อาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
   ตําบลหนองแวงใต้

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปากกา กระดาษ ดินสอ ฯลฯ 
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือวัสดุทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยียมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญศิลป์
เช่น นํายาทําความสะอาดห้องนํา นํายาทําความสะอาดพืน ไม้กวาด
ไม้ถูพืนฯลฯ และจัดซือวัสดุเครืองครัว เช่น แก้ว ถ้วย ชามฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืนฯลฯ สําหรับรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันหล่อลืน ฯลฯ 
สําหรับรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
เกียวกับคอมพิวเตอร์และอืน ๆ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 148,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน100,000 บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 
2) เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญศิลป์
3) เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยียม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 18,000 บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 
2) เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญศิลป์
3) เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยียม
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
1)เพือจ่ายเป็นค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตรายเดือน 
   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง 
2)เพือจ่ายเป็นค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตรายเดือน
   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญศิลป์ 
3)เพือจ่ายเป็นค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตรายเดือน
   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยียม 

งบลงทุน รวม 219,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 219,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกใส จํานวน 24,000 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็กเอกสารบานเลือนกระจกใส ยาว 3 ฟุต 
ขนาด 88 W x 41 D x 87.9 H จํานวน 6 หลัง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 08 หน้าที 156  ลําดับที 9  )
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูบานเปิด จํานวน 27,500 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็กเอกสารแบบประตูบานเปิด ยาว 6 ฟุต 
ขนาด 917 W x 4,175 D x 1,897 H mm จํานวน 5 หลัง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 08 หน้าที 156  ลําดับที 10)
โต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 25,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีทํางาน ขนาด150 W x 80 D x 75 H cm
จํานวน 5 ชุด  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 01 หน้าที 156  ลําดับที 11  )

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําเย็น แบบต่อท่อ จํานวน 45,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 2 ก๊อก
เพือใช้ดืมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง,บ้านวังเยียมและ
บ้านโนนเจริญศิลป์ จํานวน  3 เครือง ตังไว้ 45,000 บาท 
-ตัวเครืองทังภายนอกและภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
-ถังบรรจุภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกัว
-มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดนํา
-มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
-ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
-ราคาไม่รวมค่าติดตัง อุปกรณ์การติดตัง เช่น เบรคเกอร์กันดูดและ 6
 ไม่รวม  เครืองกรองนํา
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 08 
หน้าที 156  ลําดับที 12 )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
ตามเกณฑ์ราคา และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2560 ข้อ 47 หน้า 23 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564) แบบ ผ 08  หน้าที 156 ลําดับที 14 )
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ครุภัณฑ์อืน
เครืองเล่นสนามแบบเหล็ก จํานวน 90,000 บาท
เพือจัดซือเครืองเล่นสนามแบบเหล็ก (จํานวน 10 ชิน) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเยียม ตังไว้ 90,000 บาท (ไม่มีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)
แบบ ผ 08  หน้าที 156  ลําดับที 15 )

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
อุดหนุนโครงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพืออุด
หนุนสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.และ สพม. สําหรับจัดกิจกรรมโครงการ
เพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1672 ลว 27 มิถุนายน 2557)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หน้าที  132 ลําดับที 3 )

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,114,685 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,458,685 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,272,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา จํานวน 1,112,300 บาท
ค่าอาหารกลางวัน ตังไว้ 1,112,300 บาท เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
อาหารกลางวัน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพืนทีตําบล
หนองแวงใต้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1)ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   บ้านหนองแวง ตังไว้ 588,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
   ให้กับเด็ก(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
   ที มท 0893.3/ว 3301 ลงวันที 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560)
   โดยยึดจํานวนเด็กตามแบบสํารวจ ณ 10 มิถุนายน 2560 
    จํานวน 120 คน ในอัตรา 20 บาท/คน/วันจํานวน 245 วัน
 2)ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    บ้านโนนเจริญศิลป์และวังเยียม ตังไว้ 524,300 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
    อาหารกลางวันให้กับเด็ก(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
    ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3301 ลงวันที 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ
.2560) โดยยึดจํานวนเด็กตามแบบสํารวจ ณ 10 มิถุนายน 2560
 จํานวน 107 คนในอัตรา 20 บาท/คน/วันจํานวน 245 วัน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หน้าที 103  ลําดับที 1 )
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีตําบลหนองแวงใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี
1)เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแวง 
2)เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนเจริญศิลป์ 
3)เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแวง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หน้าที 103  ลําดับที  2 )
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของ
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืนทีตําบลหนองแวงใต้
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หน้าที 103 ลําดับที 3 )

ค่าวัสดุ รวม 2,186,385 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,186,385 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) ตังไว้ 2,211,590 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
อาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พืนทีตําบลหนองแวงใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี
1)ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
   เด็กเล็กบ้านหนองแวง บ้านโนนเจริญศิลป์ และบ้านวังเยียม
   ตังไว้ 434,978 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก 
   (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
   ที มท 0893.3/ว 3301 ลงวันที 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560)
   โดยยึดจํานวนตามแบบสํารวจเด็กนักเรียน ณ 10 มิ.ย.60
   จํานวนเด็ก 227 คน ในอัตรา 7.37 บาท/คน/วัน จํานวน 260 วัน
2)ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
   ในเขตความรับผิดชอบ จํานวน 7 โรง ตังไว้ 1,751,407 บาท 
   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนชัน
   อนุบาล – ชันประถมศึกษาปีที 6 (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
   การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3301
   ลงวันที 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560) โดยยึดจํานวนตามแบบ
  สํารวจเด็กนักเรียน ณ 10 มิ.ย.60 จํานวนเด็ก 914 คน 
  ในอัตรา 7.37 บาท/คน/วัน จํานวน 260 วัน
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,656,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,656,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,656,000 บาท
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน 7 โรง ในเขต
พืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ ตังไว้ 3,656,000 บาท
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
 3301ลงวันที 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560) โดยยึดจํานวนตามแบบ
สํารวจเด็กนักเรียน ณ 10 มิ.ย.60  จํานวนเด็ก 914 คน 
ในอัตรา 20 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน้าที 132 ลําดับ
ที 2 )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 731,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือยาคุมกําเนิดสุนัข แมว และค่าจัดซือ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับการจัดทํา
โครงการฝึกอบรมรณรงค์ ป้องกันฯ ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในเขต
พืนทีต.หนองแวงใต้ จํานวน 15 หมู่บ้าน โดยดําเนินการตามระเบียบและ
หนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347
      ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
      ของ อปท. 
   2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722
      ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้
      จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ อปท. 
   3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
       0891.3/ว 1203 ลงวันที 15 มิถุนายน 2558 เรือง การดําเนินการ  
       ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.
   4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
      0891.3/ว788ลงวันที 20 เมษายน 2559 เรือง ภารกิจ และอํานาจ
      หน้าทีของ อปท. ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
   5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
      0810.5/ว0120ลงวันที 12 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการ
      ดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง  
      ส่วนท้องถิน
   6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
       0810.5/ว351ลงวันที 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง มาตรการเร่ง
รัด   
       การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
   7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0810.5/ว962
       ลงวันที 11 พฤษภาคม 2560 เรือง ขอความร่วมมือเร่งรัดการฝึก
       อบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0816.3/ว1060
       ลงวันที 30 พฤษภาคม 2560
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
    แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 
    หน้าที 109  ลําดับที 1 )

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
เบึองต้น(First Responder FR ) โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท.0891./ว 2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  
หน้าที 109  ลําดับที 2 )
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจัดชือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สําหรับการบริการทางการ
แพทย์เบึองต้น เช่นเปลหามคนไข้ หูฟัง สําลีและผ้าพันแผล
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ นํายาต่างๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 ข้อ 2.4 หน้า 42
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 42
จํานวน 1 เครือง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 08 หน้าที 156  ลําดับที 16 )

งบเงินอุดหนุน รวม 112,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 112,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 112,500 บาท
อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.หนองแวงใต้
เป็นค่าดําเนินการของกลุ่ม อสม.ของแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)
แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หน้าที  133 ลําดับที  1 )

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 978,740 บาท
งบบุคลากร รวม 785,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 785,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 573,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนจํานวน  2  อัตราประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
และนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบทีกําหนดตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,380 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 1  ตําแหน่ง  
ประกอบด้วย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิทีกฎหมายกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของ  วัสดุสํานักงาน  เครืองใช้ต่าง ๆ  เช่น  
หมึกเติมปรินเตอร์ หมึกผงเครืองถ่ายเอกสาร  หมึกเครืองอัดสําเนา  
(เครืองโรเนียว)  กระดาษถ่ายเอกสาร  กระดานไวท์บอร์ด  ธงชาติ  
ธงต่าง ๆ กระดาษโรเนียว แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข  
สมุด ตรายาง เครืองคํานวณเลข  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
เกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 13,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 4,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ไม้เคลือบเมลานีน มี 2 ลินชัก
ด้านขวา ตรงกลางมีชันวางคีบอร์ด ขนาดกว้าง 80 ยาว 120 สูง 75 ซม. 
จํานวน  1  ชุด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 08 หน้าที 156  ลําดับที 17  )
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี ระดับ 3-6 จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานไม้ ขาเหล็ก ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร
สูง 75 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร จํานวน 1  ชุด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 01 หน้าที 156 ลําดับที 18  )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank  Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์  
จํานวน 1 เครือง  มีคุณภาพลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank  Printer) 
  จากโรงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
  หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)  
  หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่   
   กระดาษ  ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 ข้อ 21 หน้า 39
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป หน้า 19-20
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 08 หน้าที 157
  ลําดับที 19)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือใช้จ่ายตามการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.4/ว1659 ลว 24 สิงหาคม 2553
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ หน้าที 99  ลําดับที 1 )
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้
สูงอายุ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการศึกษา
สําหรับผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ด้านการฝึกอาชีพ  การจัดสิงอํานวย
ความสะดวกในอาคารสําหรับคนชรา การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/ชมรมของ
ผู้สูงอายุ การถ่ายทอดศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิน การจัดตังชมรมอนุรักษ์
ศิลปะพืนบ้าน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน้าที 104  ลําดับที 2  )
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ทีพึง/ผู้ป่วยเอดส์

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส การจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจการรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
อาชีพ จัดหาอุปกรณ์สิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  
การตรวจเยียมคนพิการ ตรวจสุขภาพคนพิการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน้าที 104  ลําดับที 3 )
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลหนองแวงใต้ โดยการส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างให้สตรี
มีความสามารถในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาตนเอง เช่น ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา การเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ด้านการจัดการทรัพยากร
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน้าที 104 ลําดับที 4 )
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน
ในพืนทีตามอํานาจหน้าที ประเภทอาชีพเช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การทํา
อาหารคหกรรม งานช่างต่าง ๆ งานหัตกรรม สิงประดิษฐ์ การบริการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ หน้าที 99 ลําดับที 2 )
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท 
พืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน

จํานวน 30,000 บาท

เพือใช้จ่ายตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพ
บทบาท พืนทีสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน เช่น การส่งเสริมการ
แสดงออก การรณรงค์  การให้ความรู้ค่ายกิจกรรม ฯลฯ เพือพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน้าที 104 ลําดับที 5)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการจัดตังธนาคารขยะเพือพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมันคงของครอบครัวตําบลหนองแวงใต้ "

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามแผนการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อม 
พ.ศ.2559 – 2564  (ฉบับปัจจุบัน)  มีแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  โดยตังอยู่บนพืนฐานของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทีเป็นความสมดุล  ความพอประมาณ
โดยใช้แนวทางการจัดการแบบบูรณาการทีสอดคล้องตามระบบนิเวศน์
ของแต่ละพืนที  รวมทังผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถินร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมเพือนําไปสู่การพัฒนาทียังยืน เพือให้
ชุมชนและครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพือให้ประชาชน
มีการคัดแยกขยะให้มากทีสุด  จนทําให้ปริมาณขยะเหลือน้อยทีสุด
ก่อนนําไปกําจัด  ณ บ่อฝังกลบขยะ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีดี หน้าที 110  ลําดับที 1 )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการ อบต.หนองแวงใต้สัญจรพบประชาชน" จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนในพืนทีการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองบริการประชาชนในด้านการรับชําระภาษี
บํารุงท้องทีและภาษีอืน ๆให้บริการประชาชนในด้านการรับ
แจ้งเรืองราวร้องทุกข์เกียวกับงานโครงสร้างพืนฐานและ
บริการอืน ๆประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและ
สรุปผลการปฏิบัติงานทีผ่านมาให้ประชาชนทราบ เพือสนอง
แนวนโยบายของรัฐตามกรอบทีกฎหมายกําหนดไว้ให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทีเกียวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพืนที 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 
หน้าที 110 ลําดับที 1)
ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีของ
รัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาของข้าราชการทีบัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็น
ความสําคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม  ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐทุกระดับ มี
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานทีมุ่งเพิมสมรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพือประโยชน์สุขของประชาชน   เพือส่ง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้า
ราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐทุกระดับ และเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้า
ราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีของรัฐ
ทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี หน้าที 110 ลําดับที 2 )
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ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
เพือดําเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตของ อปท."

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้องค์การบริหารส่วนตําบล ใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลือนมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบล ส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติราชการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ส่ง
เสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการ
ติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการ
ทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าทีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการ
ทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทัวถึง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี หน้าที 110 ลําดับที 3 )

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถินระดับอําเภอ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ระดับอําเภอ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี หน้าที 110 ลําดับที 1)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแข่งขันกีฬา จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ซึงจัดโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้ หรือหน่วยงานอืน ๆ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี หน้าที 111 ลําดับที 2)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการวัฒนธรรมของท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิน เช่น
บุญปังไฟ บุญเดือนสาม บุญผะเวสสันดร ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน้าที 103 ลําดับที 7 )
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศกาลวันเข้าพรรษาและออกพรรษา จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษาและออกพรรษา
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน้าที 103 ลําดับที 8 )
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,830,112 บาท
งบบุคลากร รวม 1,439,112 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,439,112 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 803,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี
1) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง ( ระดับต้น ) 
2) ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน 
3) ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,660 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว,ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบทีกําหนด ให้แก่ 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 503,412 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 4 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการและคนงานทัวไป 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้แก่ ก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4
 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีธุรการและคนงานทัวไป 

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรซึงเบิกตามสิทธิทีพึงได้ 
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
2) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วนตําบลหรือพนักงานจ้าง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน้าที 105  ลําดับที 1 )

วันทีพิมพ์ : 17/9/2561  11:02:21 หน้า : 24/33



ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปากกา กระดาษ ดินสอ ยางลบ และอืนๆทีเป็นวัสดุสํานัก
งาน 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า บัลลาสต์ เทปพันสายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า คัตเอาท์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ
 ทีเกียวกับไฟฟ้าภายในเขตตําบลหนองแวงใต้ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือท่อระบายนํา ไม้ต่างๆ 
สี ปูนซีเมนต์ และอืนๆทีเกียวกับวัสดุก่อสร้าง 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าล้าง อัด ขยาย รูปถ่าย กระดาษสติกเกอร์ สี พู่กัน ไม้
อัด แปรงทาสี ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทีเกียวกับ
คอมพิวเตอร์ และอืนๆทีเกียวคอมพิวเตอร์ 

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
จํานวน 1 เครือง ตังไว้เครืองละ 21,000 บาท 
เพือเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 ข้อ 11 หน้า 7
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)
แบบ ผ 08 หน้าที 157 ลําดับที 24 )

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 6,930,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,080,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,080,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้านศรีสว่าง หมู่ที 9 จํานวน 397,000 บาท
รางระบายนําขนาดความกว้าง 0.60 ยาว 248 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ขนาดฝาปิดรางระบายนํา 0.50 x 0.48 x 0.10 เมตร และบ่อพัก 
จํานวน 1 บ่อ ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต้ เลขที 1/2560 
พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จากหน้าบ้านนายศิริศักดิ 
สมบูรณ์ ถึง ถนนลาดยางหมายเลข 2091(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้าที 88  ลําดับที 102)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บ้านหนองแวง หมู่ที 15 จํานวน 487,000 บาท
รางระบายนําขนาดความกว้าง 0.60 ยาว 302 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ขนาดฝาปิดรางระบายนํา 0.50 x 0.48 x 0.10 เมตร และบ่อพัก 
จํานวน 2 บ่อ ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงใต้ เลขที 1/2560
พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย จากหน้าบ้านนายสุรสิทธิ 
ทองไสย์ ถึง ถนนลาดยางหมายเลข 222
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้าที 94 ลําดับที 166 )

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจําปาหอม 
หมู่ที 13

จํานวน 333,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ความต้องการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128 เมตร
หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร 
หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนมาตรฐาน
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที ท.1-01
เส้นทางเริมจาก หน้าบ้านนายวัน ธิปัญญา ถึง หน้าบ้านนายเซียม 
แสนจันตะ(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) 
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้าที  92 ลําดับที 146 )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญศิลป์ 
หมู่ที 12

จํานวน 363,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ความต้องการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร 
หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนมาตรฐาน
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที ท.1-01
เส้นทางเริมจาก หน้าบ้านนายสายันต์ โพธิศรี ถึง หน้าบ้านนายราตรี 
นวลภักดี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที  91ลําดับที 133 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  (วงเงินเกินกว่า  5,000  บาท) ได้แก่  ซ่อมแซมปรับ
ปรุงถนนทุกสาย  ไฟฟ้าอาคารต่าง ๆ ฯลฯ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแวงใต้ 

งบเงินอุดหนุน รวม 4,850,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 4,850,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,850,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอวานรนิวาส
บ้านหนองแวง (ราคารวมโดยประมาณ 400,000 บาท)
    หมู่ที 1 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา
สายที 1 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากถนนแยกเข้าบ้านดอน
กลอย ถึง บ้านนายสมาน  บัวขันธ์ (เลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222
 พังโคน- บึงกาฬ) ระยะทางประมาณ 500 เมตร ราคางบประมาณก่อ
สร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 125,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 116  ลําดับที 1)

สายที 2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากหอถังประปาบ้านหนอง
แวง  ถึง สวนพุทรา) ระยะทางประมาณ 300 เมตร ราคางบประมาณก่อ
สร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 75,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 116  ลําดับที 2 )

สายที 3 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากนานายประสิทธิ  แก้ว
ลา  ถึง นา สอ.เอกฤทธิณรงค์ นันทะบุตร (ทางแยกตรงข้ามโรงเรียนบ้าน
หนองแวง) ระยะทางประมาณ 500 เมตร ราคางบประมาณก่อสร้างขยาย
เขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 125,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 116 ลําดับที 3 )

สายที 4  ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากนานายมนตรี  แสงโย
ธี        (แรงตําเสาสุดท้าย) ถึง นานางรัศมี  ลุยสุข  (ทางแยกตรงข้าม
โรงเรียนบ้านหนองแวง) ระยะทางประมาณ 300 เมตร ราคางบประมาณ
ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 75,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที  116 ลําดับที 4 )

บ้านนาบัว (ราคารวมโดยประมาณ 400,000 บาท)
    หมู่ที 2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา
 *ลงหม้อแปลงไฟฟ้า 30 เควีเอ 1 จุด ตรงทีนานายเทวรัน  นันสี
ทอง ราคางบประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ตํา ประมาณ 100,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564) แบบ ผ 02ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 117  ลําดับ
ที 13 )

สายที 1 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากนานายเทวรัน  นันสี
ทอง ถึง      นานางกะสิน  โคตรชมภู (เลียบถนนบ้านนาบัว ไปอําเภอ
เจริญศิลป์)     ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ราคางบประมาณก่อสร้าง
ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 250,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 117 ลําดับที 14 )

สายที 2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากนานายเทวรัน  นันสีทอง ย้อน
กลับมาสามแยกนาบัว ระยะทางประมาณ 200 เมตร ราคางบ
ประมาณ    ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 50,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  
หน้าที 117 ลําดับที 15 )
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บ้านดอนกลอย (ราคารวมโดยประมาณ 600,000 บาท)
    หมู่ที 3  ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง
 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง จากเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาสุดท้าย ถึง    บ้าน
นายไกรศร  ขุนทะ  ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ราคางบประมาณก่อ
สร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ประมาณ 400,000 บาท(ปรากฏ    ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์          ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 118  ลําดับที 20 )

 *ลงหม้อแปลงไฟฟ้า 30 เควีเอ 1 จุด ตรงทีบ้านนายไกรศร  ขุนทะ ราคา
งบประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 100,000
 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 118  ลําดับที 21 )

 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา
 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากบ้านนายไกรศร  ขุนทะ ถึง นานายกอง
พล เสนาทิพย์  ระยะทางประมาณ 400 เมตร ราคางบประมาณก่อสร้าง
ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 100,000 บาท (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ด้านโครง
สร้าง พืนฐาน  หน้าที 118 ลําดับที 22 )

บ้านโพนสวาง (ราคารวมโดยประมาณ 437,500 บาท)
    หมู่ที 4  ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา
สายที 1 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากปากทางเข้าวัดป่าสามัคคี
ธรรม ถึง สวนมันนายสําริด  เนตรภักดี  ระยะทางประมาณ 1,000
 เมตร ราคา งบประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ตํา ประมาณ 250,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 119  ลําดับที 27 )

สายที 2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากบ้านนายไสว  ภาแก่
ดํา ถึง       นานายแฝด  นาโสก  ระยะทางประมาณ 750 เมตร ราคางบ
ประมาณ     ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 187,500
 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 119 ลําดับที 28  )

บ้านโคกก่อง (ราคารวมโดยประมาณ 300,000 บาท)
    หมู่ที 5 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา  
 *ลงหม้อแปลงไฟฟ้า 30 เควีเอ 1 จุด ตรงทีนานางลําดวน  สุพร ราคางบ
ประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 100,000
 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02
 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 120  ลําดับที 34 )

สายที 1 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากนานางลําดวน  สุ
พร ถึง           นานายเกิด  สมเสียง  ระยะทางประมาณ 500 เมตร ราคา
งบประมาณ     ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 125,000
 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 120 ลําดับที 35 )

สายที 2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากนานางบรรจง  ชัย
ยศ ถึง         นานางชาลี บุญปัญญา  ระยะทางประมาณ 300 เมตร ราคา
งบประมาณ  ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 75,000 บาท
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(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้าที 120 ลําดับที 36 )

บ้านวังเยียม (ราคารวมโดยประมาณ 312,500 บาท)
    หมู่ที 6 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา
สายที 1 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากหน้าวัดคีรี
วงกต ถึง                นานายอําคา  มณีพรรณ  ระยะทางประมาณ 950
 เมตร ราคางบประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ตํา  ประมาณ 237,500 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 121  ลําดับที 40 )

สายที 2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากหน้าหน้าบ้านนายถวิล  ปิ
ลอง ถึง ทีนานายฟอง บุญไพโรจน์  ระยะทางประมาณ 300 เมตร ราคา
งบประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 75,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน หน้าที  121 ลําดับที 41 )

บ้านบะทอง (ราคารวมโดยประมาณ 312,500 บาท)
    หมู่ที 7 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา
สายที 1 ขยายเขตระบบไฟฟ้าตํา จากเสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์ ถึง           นานายวิชัย  ชนะจันทร์  ระยะทางประมาณ 700
 เมตร ราคางบประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ตํา ประมาณ 175,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที  121 ลําดับที 46 )

สายที 2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากบ้านนายใบ  สุทธิ
ธรรม ถึง       นานายอุทัย  ดวงตะปะ  ระยะทางประมาณ 550
 เมตร ราคางบประมาณ ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ตํา ประมาณ 137,500 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 121 ลําดับที 47 )

บ้านโนนทับช้าง (ราคารวมโดยประมาณ 637,500 บาท)
    หมู่ที 8  ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง
    ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง จากทางหลวงชนบท ถึง นานาย
พิชิต         ชามนตรี  ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ราคางบประมาณ
ก่อสร้าง   ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ประมาณ 400,000 บาท (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง พืนฐาน  หน้าที 123  ลําดับที 57 )

    *ลงหม้อแปลงไฟฟ้า 30 เควีเอ 1 จุด ตรงทีนานายพิชิต ชามนตรี ราคา
งบประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 100,000
 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02
 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 123 ลําดับที 58 )

     ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา
     ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากนานายอภิชาติ  ชามนตรี (ย้อนคืน
กลับมาต้นทาง) ถึง นานายสําริด  เฉียบแหลม  ระยะทางประมาณ 550
 เมตร ราคางบประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ตํา ประมาณ 137,500 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)       แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้าที 123
 ลําดับที 59  )
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บ้านรุ่งพนาไพร (ราคารวมโดยประมาณ 600,000 บาท)
    หมู่ที 10 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง
    ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงจากศาลาประชาคม ถึงนานายวิลัย นา
แว่น  ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ราคางบประมาณก่อสร้างขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแรงสูง ประมาณ 400,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี(2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้าที 124  ลําดับที 64 )   

     *ลงหม้อแปลงไฟฟ้า 30 เควีเอ 1 จุด ตรงทีนานายวิลัย  นาแว่น  ราคา
งบประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 100,000
 บาท (2561-2564) แบบ ผ 02ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐาน หน้าที 124  ลําดับที 65 )  
ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา
     ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา  จากนานายวิลัย นา
แว่น ถึง นา          นายภูมิศักดิ  ศรีรักษา  ระยะทางประมาณ 400
 เมตร ราคางบประมาณ  ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ตํา ประมาณ 100,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที  124 ลําดับที 66 )

บ้านนาบัวพัฒนา (ราคารวมโดยประมาณ 300,000 บาท)
    หมู่ที 11 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา
      *ลงหม้อแปลงไฟฟ้า 30 เควีเอ 1 จุด ตรงทีนานายเชียร์  นา
แว่น  ราคางบประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ตํา ประมาณ 100,000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 125 ลําดับ
ที 76 )

 สายที 1 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากนานายเชียร์  นาแว่น ถึง สวน
ยางพารา  ระยะทางประมาณ 400 เมตร ราคางบประมาณก่อสร้างขยาย
เขตระบบไฟฟ้าแรงตํา ประมาณ 100,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที  125 ลําดับที 77 ) 

 สายที 2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากนานายเชียร์  นาแว่น    (ย้อน
คืนกลับบ้านนาบัว) ถึง นานายสมัย  วงศ์ศรีจันทร์  ระยะทาง
ประมาณ 400 เมตร ราคางบประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ตํา ประมาณ 100,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี             (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้าที 125 ลําดับที 78 )

บ้านโนนสามเศียร (ราคารวมโดยประมาณ 550,000 บาท)
    หมู่ที 14 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง
 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง จากทางหลวงชนบท ถึง นานายอําคา แก้ว
กัณหา ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ราคางบประมาณก่อสร้างขยาย
เขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ประมาณ 400,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้าที 127  ลําดับที 88 )  

  *ลงหม้อแปลงไฟฟ้า 30 เควีเอ 1 จุด ตรงทีนานายอําคา แก้วกัณ
หา ราคางบประมาณก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ตํา ประมาณ 100,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564) แบบ ผ 02ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 127 ลําดับ
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ที 89 )

 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
 ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา จากนานายอําคา  แก้วกัญหา ถึง        นา
นายคําดี ก้งอินตา  ระยะทางประมาณ 200 เมตร ราคางบประมาณ    ก่อ
สร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํา  ประมาณ 50,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืนฐาน  หน้าที 127 ลําดับที 90  )

หมายเหตุ 
  - จุดทีจะขยายเขตไฟฟ้าแรงตําจะต้องไม่ห่างจากระยะรัศมีหม้อแปลง
ไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 เมตร
   - ระยะทางเกิน 1,000 เมตร จะต้องขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตัง
หม้อแปลง
   - ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 1,000 เมตร เป็นเงิน 400,000 บาท
   - ลงหม้อแปลงไฟฟ้า 30 เควีเอ ( 1,000 เมตร / 1 จุด ) 1 จุด เป็น
เงิน 100,000 บาท
   - ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา ( ความยาว 40 เมตร / 1 จุด ) 1 จุด เป็น
เงิน 10,000 บาท
     ติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง
   - ขยายสายพาดดับจุดละ 2,500 บาท ( ความยาว 40 เมตร / 1 จุด )
   - ติดตังโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามมาตรฐานของการไฟฟ้าจุดละ 3,500
 บาท
ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร     โทร 042-791300

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์สู่เศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพันธ์พืช ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี  พันธุ์
สัตว์ อาหารสัตว์ วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ฯลฯ เพือสาธิตทําการเกษตรผสม
ผสานให้เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรตําบลหนองแวงใต้และประชาชนทัว
ไป  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ หน้าที  101 ลําดับที 1 )
ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการรักนํา รักป่า รักแผ่นดิน" จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการในการอนุรักษ์ทรัพยากรนําและ
ป่า รวมทังสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิงแวดล้อม และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที 31
พฤษภาคม 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  หน้าที  111 ลําดับที 1 )
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ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม" จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการปลูกต้นไม้  การปลูก
ต้นไม้  การปลูกหญ้าแฝก เนืองในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่ง
ชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564)
แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 
หน้าที 111 ลําดับที 2 )

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือวัสดุกาเกษตร เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถพวนดินระหว่างแถวเครืองดักแมลง ตะแกรงร่อน
แบนโธส อวน(สําเร็จรูป)กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พันสัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น มีด เชือก ผ้าใบ หรือ
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก้สพิษ ฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,827,498 บาท
งบกลาง รวม 12,827,498 บาท
งบกลาง รวม 12,827,498 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 227,286 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ
1)พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลร้อยละ 5 ของค่าจ้างชัวคราว
   และ เงินค่าครองชีพชัวคราว ตังไว้ 193,930 บาท
2)พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วยผุู้ดูแลเด็ก 
   ตัง ไว้ 33,356 บาท

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,166,000 บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันราย
ได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560
 เรือง การซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  หน้าที 112 ลําดับที 1 )

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,600,000 บาท
เพือเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560
 เรือง การซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  หน้าที  112  ลําดับที 2 )
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.6/ว 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน  2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564) แบบ ผ 01 ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  หน้าที 112  ลําดับที 3 )

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน จําเป็นเร่งด่วนทีไม่สามารถคาดการณ์
ได้ ล่วงหน้า เช่นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนโดยส่วนรวมตลอดจนกรณีอืนๆ ทีจําเป็นตามความเหมาะ
สม(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 หมวด 2 ข้อ 19  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ทีมท 0313.4ว/ว667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2ว/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 185,112 บาท
เงินสมทบ สปสช.เพือจ่ายสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิน ตังไว้ 185,112  บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-
2564) แบบ ผ 02 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  หน้าที 138        ลําดับที 1 )

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เงินช่วยเเหลือค่าทําศพพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทีเสียชีวิตระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 187,100 บาท
เพือจ่ายสบทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญในอัตราร้อยละ 1 ของงบ
ประมาณรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน
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