
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลนาสิงห

อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,402,590 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,928,650 บาท

งบบุคลากร รวม 5,569,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เงินเดือนนายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท/เงินเดือน รอง
นายก อบต. จํานวน 2 คน เดือนละ11,220 บาท จํานวน 12
 เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. เดือนละ 1,750
 บาท /เงินเดือนรองนายก อบต.จํานวน 2 คน เดือนละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท/เงิน
เดือนรองนายก อบต.จํานวน 2 คน เดือนละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,430,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,526,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
ประจําปีของพนักงานสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 205,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้
รับ เชน เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มคาครองชีพ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้
รับ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 476,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและเงิน
เพิ่มอื่นตามสิทธิที่ได้รับ
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งบดําเนินงาน รวม 3,143,130 บาท
ค่าตอบแทน รวม 664,730 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 454,730 บาท

1.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบลตําบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้
รับ จํานวน 364,730 บาท
2.เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิก อปพร.ที่ได้รับคําสั่งชวยปฎิบัต
 ิหน้าที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมายจากผู้บริหารท้อง
ถิ่น จํานวน 90,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิได้รับคาเชา
บ้านและได้เชาที่อยูอาศัย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 2,007,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพรข้อมูล
ขาวสาร เชน เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน และแบบพิมพตางๆ

คาจ้างงานบริการ จํานวน 834,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างบริการ เชน คาจ้างคนงานทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน(แมบ้าน)คาจ้างบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คา
จ้างบริการเจ้าหน้าที่หนวยกู้ชีพ คาจ้างบริการประเมินความพึงพอ
ใจการให้บริการของประชาชน หรือจ้างเหมาบริการหรือ
จ้างบริการอื่นที่เปนประโยชนกับ อบต.
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม ของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
ผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรมสัมมนา

คาบอกรับวารสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ หรือเอกสารทาง
วิชาการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 98,000 บาท

1.คารับรอง จํานวน 30,000 บาท 
เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดย
จายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คา
ใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง
2. คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 28,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือการ
ประชุมในโอกาสตางๆ เชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหาร
วาง และคาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง
3.คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 40,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี คาจ้างเหมาบริการตางๆ คา
วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี เชน วันเฉลิมพระชนพรรษา วัน
ปิยมหาราช

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.และ
สมาชิกสภา อบต. เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนคณะ
กรรมการคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  
-เปนไปตามพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  
  

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เชน คาจัดซื้อวัสดุ คาอาหาร  อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 3  
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โครงการทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นํา
ชุมชน เชน คาจ้างเหมารถโดยสาร คาเชาที่พัก คา
วัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 2  
  

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง เชน คาวัสดุเครื่องเขียน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณในการดูงาน คาปายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 1  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ อุปกรณ
ตางๆ เชนเครื่องพิมพ โต๊ะ  เก้าอี้
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา สมุดบันทึก เครื่องเขียน แบบ
พิมพ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ํายาล้าง ห้อง
น้ํา ไม้กวาด แปรง ผงซักผ้า แก้วน้ํา จานรองแก้ว จาน ชาม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้สําหรับบํารุงรักษารถยนต  รถ
จักรยานยนต เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้กับรถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญ้าฯลฯ เชน น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามัน
หลอลื่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ โพส
เตอร พูกัน สี แปลงทาสี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ แผน
ดิสก ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสําหรับบริโภค เชนน้ําดื่ม สําหรับบริการ
ประชาชนผู้มาติดตอราชการ รวมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในที่
ทําการ อบต.

ค่าสาธารณูปโภค รวม 136,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ทําการ อบต.นาสิงห

คาบริการโทรศัพท จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท โทรสารสํานักงาน และโทรศัพทหนวยกู้
ชีพ ตลอดจน คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ชุดรับแขก จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน  3 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบ
ด้วย
1.โซฟานั่งยาว จํานวน 1 ตัว  
2.โซฟานั่งเดี่ยว จํานวน 2 ตัว  
3.โต๊ะกลาง จํานวน 1 ตัว  
4.ทําจากไม้เนื้อแข็ง  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 113 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  

งบเงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อบต.นาแสง ในการดําเนินโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114
 ลําดับที่ 8  
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไลในการ
ดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113
 ลําดับที่ 5  

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไลในการ
ดําเนินโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 8  

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
ในชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอศรีวิไลในการ
ดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยอาชญากรรมและ
ยาเสพติดในชุมชน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 10  
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โครงการสงเคราะหชวยเหลือสงเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชวยเหลือและบรรเทาผู้ประสบภัยในจังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ใน
การดําเนินโครงการสงเคราะหชวยเหลือสงเสริมสุขภาพอนามัย
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชวยเหลือและบรรเทาผู้ประสบภัย ในจังหวัด
บึงกาฬ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113
 ลําดับที่ 6  

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ระดับพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอศรีวิไลในการดําเนินโครงการสง
เสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจระดับพอ
เพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114
 ลําดับที่ 9  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,153,920 บาท
งบบุคลากร รวม 959,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 959,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 845,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบลตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานสวนตําบล
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้
อํานวยการกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,156,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 243,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 226,200 บาท

1.เพื่อจายเปนคาตอบ แทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนกับ
องคการบริหารสวนตําบล จํานวนเงิน 160,000 บาท
2.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ  จํานวน
เงิน 66,200 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 778,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 608,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบัญชีการ
เงินและพัสดุ และจ้างเหมาจัดเก็บคาน้ํา และอื่นๆ

คาลงธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน(โครงการตอเนื่อง) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เชน คาจัดซื้อวัสดุคาจ้างพนักงาน คา
ครุภัณฑ คาจ้างเหมาบริการพนักงานเดินสํารวจข้อมูลภาค
สนาม คาตอบแทน (คาอาหารทําการนอกเวลา)อื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
กับโครงการดังกลาว
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพดีด เครื่อง
ปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา หมึกเครื่องถายเอกสาร เครื่อง
เขียนคาแบบพิมพตางๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้กับรถจักรยานยนต
สวนกลาง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน แผนดิสก แผนซีดี หมึกเครื่อง
พิมพ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย คาจัดสงหนังสือ
ราชการ คาโทรสาร
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งบลงทุน รวม 38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง
-พร้อมโปรแกรมพิมพเช็ค (SpeedCheque)
-หัวพิมพสามารถปรับระดับความ บาง/หนา 
-มีความเร็วในการพิมพสูงสุด 580 ตัวอักษร/วินาที
-การ Setup printer SP 40 เปนแบบ Optical Mark Reading
-ความละเอียดในการพิมพ Graphic 360/360 DPI-
LQ2550/LQ1170 ,IBM 4722, Olivetti PR40 plus/PR2/ PR
2845, IBM 9068
-ระบบตอ
เชื่อม(มาตรฐาน) RS232 serial, IEEE1284
 parallel, (Automatic lnterface Switching) USB 2.0
-ความหนาของกระดาษถึง 2.0 มม.
-อายุผ้าหมึก 10 ล้านตัว อักษร
-หนวยความจํา 128 Kb
-ขนาดตัวเครื่อง 200 x 396 x 285 มม. หรือคุณสมบัติของเครื่อง
ไมต่ํากวาที่กําหนด
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

โต๊ะทํางาน จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว
-ขนาดไมเกิน 138.5 (W)x67(D)x75.3(H)cm.
-หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
-พร้อมกระจกปูโต๊ะ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132
 ลําดับ ที่ 30 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการซ้อมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมวันอปพร.(22 มีนาคมของทุกปี) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมวัน อปพร.(22
 มีนาคมของทุกปี) เชน คาอาหารอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 5
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 51,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุชางเทศกาล เชน คาจัดสถานที่ คาไฟฟา คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560  
-เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 6
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งบลงทุน รวม 46,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,500 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ปายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปรง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบ
โปรง จํานวน 2 ปาย คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ความสูงจากล้อถึงไฟหมุนไมน้อยกวา 170 ซม. ฐานขนาดไม
น้อยกวา 50x100 ซม.  
2.หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ขนาด 36 วัตต ยาว 120 ซม. พร้อม
โคมกันน้ําชนิดหลอดคู จํานวน 2 โคม  
3.แผนปายหยุดตรวจวงกลมขนาดเส้นผานศูนยกลาง 45 ซม. ติด
สัญลักษณหยุดตรวจ พร้อมตัวหนังสือสะท้อนแสง 
4.แผนปายสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดชื่อหนวยงานขนาดไมน้อย
กวา 70x15 ซม.  
5.ไฟหมุนสีแดง ขนาด 6 นิ้ว 220 VAC  
6.สายไฟ VCT ขนาด 2x1.5 ยาว 15 เมตร พร้อมปลั๊กตัวผู้แบบ
หุ้มยางกันไฟรั่ว  
7.โครงเหล็กพนสีขาวตัดแดงสะท้อนแสง  
7.ล้อขนาด 8  นิ้ว จํานวน 4 ล้อ  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 136
 ลําดับที่ 43  

วันที่พิมพ : 28/8/2563  15:35:36 หน้า : 17/59



ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ทอดูดน้ําดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิง จํานวน 1
 เส้น คุณลักษณะ ดังนี้
1. ทอขนาด 3 นิ้ว ยาวไมน้อยกวา 9 เมตร  
2. ลักษณะภายใน ผลิตจากยางธรรมชาติ ผิวเรียบ  
3. เสริมแรงด้วยเส้นใย Polyester / Cotton และลวดขดเกลียว  
4. ลักษณะเปนลอน (ตัวหนอน) เพื่อให้โค้งงอได้ดี  
5. ข้อตอทอดูดทํามาจากทองเหลือง  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 135
 ลําดับที่ 41  

สายสงน้ําดับเพลิงยางสังเคราะห จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง
จํานวน 1 เส้น
คุณลักษณะ ดังนี้  
1. ผลิตยางสังเคราะห 3 ชั้น  
2. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร  
3.หมวกดับเพลิง ผลิตจากไฟเบอรกลาส มีสายรัดคาง   
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 135
 ลําดับที่ 40  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,936,200 บาท

งบบุคลากร รวม 3,867,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,867,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,815,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
ประจําปีของพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว้ 400,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินเดือนครู และเงินปรับปรุงประจําปี ตั้ง
ไว้ 2,415,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้
รับ

เงินวิทยฐานะ จํานวน 466,200 บาท

เงินวิทยาฐานะของพนักงานสวนตําบลตําแหนง ครู ที่มีสิทธิได้รับ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 494,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการจํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 156,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตราตั้งไว้ 338,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 30,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,069,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลตําบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และครู

ค่าใช้สอย รวม 504,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างแรงงานตางๆ เชน จ้างบริการสถานศึกษา จ้าง
ผู้ดูแลเด็ก จ้างบริการรักษาความปลอดภัยให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 2 แหง

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนพนักงานสวนตําบลครู ศพด. พนักงาน
จ้างและผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรมสัมมนา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ครู และพนักจ้าง

วันที่พิมพ : 28/8/2563  15:35:36 หน้า : 20/59



โครงการที่อานหนังสือท้องถิ่นรักการอาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการที่อานหนังสือท้องถิ่นรัก
การอาน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 13
 หน้าที่ 41

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการวัดประชารัฐสร้าง
สุข ประจําปี 2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ตางๆ เชน ปากกา ดินสอกระดาษ แฟมเอกสาร ไม้
บรรทัด ตรายาง และหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 แหง เชน น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ํา พื้นห้อง กระจก
ตลอดจน ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสก แฟลชไดฟ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใช้ในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอน
เจริญราษฎร

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,148,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,768,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,369,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการปองกันเด็กจมน้ําในเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมอบรมให้กับครู และผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย คาวัสดุ/อุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว
 2419 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  
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โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัยเกมส ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข เชน เงิน
รางวัล คาวัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 35

โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส ศูนยอบรมเด็กเกณฑวัดสอน
เจริญราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัยเกมส ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญ
ราษฎร เชน เงินรางวัล คาวัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 39  

โครงการคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 127,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 75 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 38  
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โครงการคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
วัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 127,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัด
สอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 75 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 38  

โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดนิทรรศการตางๆ และนําเด็กนัก
เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้ารวมงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น ประจําปี 2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 37 

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทราย
เจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข เชน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม เงินรางวัล คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10
 หน้าที่ 39
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โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอน
เจริญราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร เชน คา
อาหารและเครื่องดื่ม เงินรางวัล คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10
 หน้าที่ 39

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2564
 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง เชนเงินรางวัล คาวัสดุและคา
ใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 36

โครงการบายสีสูขวัญสนุกสุขสันตวันปิดเทอม ศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการบายสีสูขวัญสนุกสุข
สันตวันปิดเทอม ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญ
ราษฎร เชน คาอาหาร คาเอกสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 8
 หน้าที่ 38 
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โครงการบายสีสูขวัญสนุกสุขสันตวันปิดเทอมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการพิธีบายสีสูขวัญสนุก
สุขสันตวันปิดเทอม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญ
สุข เชน คาอาหาร คาเอกสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 8
 หน้าที่ 38

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน 5 คนๆ
ละ2,000 บาท/ปี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 37  

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัด
สอนเจริญราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร จํานวน 5 คนๆ
ละ 2,000 บาท/ปี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 37  
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่สําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทราย
เจริญสุข เชน คาวิทยากร คาพาหนะ คาอาหารและเครื่องดื่มและ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7
 หน้าที่ 38 

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัด
สอนเจริญราษฎร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่สําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอน
เจริญราษฎร เชน คาวิทยากร คาพาหนะ คาอาหารและเครื่องดื่ม
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7
 หน้าที่ 38

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) 
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 75
 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) เด็ก
ปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 75
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) 
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 75
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 32,250 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 75
 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 32,250 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร จํานวน
เด็ก 75 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คาเครื่องแบบนัก
เรียน)เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร จํานวน
เด็ก 75 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คาหนังสือเรียน)เด็ก
ปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร จํานวน
เด็ก 75 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คาอุปกรณการเรียน)
เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร จํานวน
เด็ก 75 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 367,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กที่อยู
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 75
 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 37  
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โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอน
เจริญราษฎร

จํานวน 367,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กที่อยู
ในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 75
 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 37  

ค่าวัสดุ รวม 1,398,800 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,398,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
และ ศพด. ดังนี้ 
-โรงเรียนบ้านนาสิงห เด็กนักเรียน จํานวน 350 คน 
-โรงเรียนบ้านนาทราย เด็กนักเรียน จํานวน 230 คน 
-ศพด.วัดสอนเจริญราษฎร เด็กนักเรียนจํานวน 75 คน
-ศพด.บ้านนาทรายเจริญสุข เด็กนักเรียนจํานวน 75 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 730 คนๆ ละ 7.37บาท/วัน จํานวน 260 วัน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 37  

งบเงินอุดหนุน รวม 2,380,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,380,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเกษตรกรน้อย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทรายตามโครงการ
เกษตรกรน้อย ประจําปี 2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 16
 ลําดับที่ 43  
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โครงการพัฒนาสุนทรียภาพนักเรียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสิงหตามโครงการพัฒนา
สุนทรียภาพนักเรียน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 17
 ลําดับที่ 43  

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2,320,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดังนี้
-โรงเรียนบ้านนาสิงห เด็กนักเรียน จํานวน 350 คน 
-โรงเรียนบ้านนาทราย เด็กนักเรียน จํานวน 230 คน 
รวมทั้งสิ้น 580 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 37  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,977,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,082,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,082,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 680,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติ
การ           

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  เชน  เงิน
ประจํา ตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและเงิน
เพิ่มอื่นตามสิทธิที่ได้รับ    

งบดําเนินงาน รวม 895,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,560 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 159,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นให้แกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ    
  
        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           

ค่าใช้สอย รวม 551,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 366,000 บาท

เพื่อเปนคาจ้างบริการ เชน จ้างพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ/ผู้
ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการหรือจ้างเหมาบริการ เชน จ้างเหมาบริการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค คาธรรมเนียมกําจัดมูล
ฝอย ฯลฯ    

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม
สัมมนา    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงและอื่นๆสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปราชการ    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน เครื่องพน
หมอกควัน เครื่องเสียง รถบรรทุกขยะ รถกู้ชีพ กู้ภัย    

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของเชน กระดาษ แฟม ปากกา ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับนถยนตบรรทุก
ขยะ รถกู้ชีพกู้ภัย เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น น้ํามันไฮโดรลิค
 ฯลฯ    

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทยหรือวิทยาศาสตร เชนถุง
มือ ยาสามัญประจําบ้าน ฯลฯ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธและโฆษณา
เผยแพร   ข้อมูลขาวสารตางๆ    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เชน แผน
ดิสก หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ    
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 505,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะจากขี้ยางพารา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามล
ภาวะจากขี้ยางพารา  เชน อบรมให้ความรู้ในการกําจัดกลิ่นและ
น้ําเสียจากยางพารา    
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 5
 เรื่องเหตุรําคาญ  มาตรา 25-28   
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที6่5
 ลําดับที่ 4 

โครงการคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคตลดปัญหาสิ่ง
แวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการคัดแยก
ขยะ สะสมเงินทอง เชน คาวัสดุจัดซื้อขยะ ตราชั่ง ตาขาย
เขียว ฯลฯ
-เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอย พ.ศ.2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรค
หนึ่ง และมาตรา 34/1 วรรคสอง วรรคสามและวรรคเจ็ด แหง พร
บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอน
พิเศษ ง หน้า 2 วันที่ 1 พ.ย. 2560   
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 1   
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทางสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน บริเวณทางสาธารณะ เชน ตัดหญ้า , คาปุย ,น้ํามันเชื้อ
เพลิง ฯลฯ    
-เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบของ บ้านเมือง พ.ศ.2535
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65
 ลําดับที่ 6    

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการควบคุมปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัค
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวี เชน คา
วัคซีน ,คาชุดฉีด ,คาสํารวจ ฯลฯ    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46
 ลําดับที่ 2    

โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการควบคุมและปองกันโรคไข้
เลือดออก เชน คาจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน น้ํามัน
เชื้อเพลิง ฯลฯ    
-เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 25(5) แหง พรบ.การสาธารณสุข ปี 2535) ประกาศ
ใน พระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119 ตอนพิเศษ 62 ง วันที่ 8 ก
.ค. 2545    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48
 ลําดับที่ 6               
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โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม เชน โรคไข้หวัดนก โรคอจจาระ
รวง หรือโรคอื่นๆที่เกิดการระบาด เชน ทรายอะเบท ,น้ํายากําจัด
พาหะนําโรค ,วัสดุอุปกรณตางๆ    
-เปนไปตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เลม
ที่ 132 ตอนที่ 86    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46
 ลําดับที่ 1    

โครงการปองกันและควบคุมโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปองกันและควบคุม
โรคเอดส   เชน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ จัดอบรมให้ความรู้
แกกลุมเปาหมาย ฯลฯ    
-เปนไปตาม พระราชบัญญัติโรคติดตอพ.ศ.2558 กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เลม
ที่ 132 ตอน 86 ก  วันที่ 8 ก.ย. 2558    
-เปนไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลําดับที่ 3   
 

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมการออก
กําลังกาย เชน คาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ    
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2559    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47
 ลําดับที่ 4    

วันที่พิมพ : 28/8/2563  15:35:37 หน้า : 36/59



โครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุสัตว
น้ําจืด เชน กระชังปลา อาหารปลา ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 หมวดที่ 5
 มาตรการอนุรักษและบริหารจัดการ มาตร 55 ถึง 72 มาตรการ
อนุรักษและบริหารจัดการ มาตรา 55 ถึง 72    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 1    

โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษโลก    
-เปนไปตาม หนังสือที่ มท.0808/ว 2874 เรื่องการฝึกอบรมอาสา
สมัคร พิทักษทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมูบ้าน(ทสม.) และอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษโลก    
-เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอย  พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรค
หนึ่ง และมาตรา 34/1วรรคสอง วรรคสามและวรรคเจ็ด แหง พร
บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบร้อย ของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอน
พิเศษ ง หน้า 2 วันที่ 1 พ.ย.2560    
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 160,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขเปนเงินอุดหนุนให้หมูบ้านๆละ 20,000
 บาท จํานวน 8 หมูบ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ เชน คาใช้จายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร
ประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละ
โครงการเชน โครงการอบรมหมอชาวบ้าน ในพระราชประสงค
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการตามพระราชดําริ
ตางๆ ฯลฯ    
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) หน้าที่ 47 ลําดับ
ที่ 5   

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 962,760 บาท

งบบุคลากร รวม 664,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 664,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 622,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
ประจําปีของพนักงานสวน
ตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
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งบดําเนินงาน รวม 297,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นให้กับพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 183,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างแรงงานตางๆเชน จ้างเหมาบริการของกอง
สวัสดิการสังคม

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม ของพนักงานสวน
ตําบลที่ได้รับการอนุญาตให้เข้ารับการอบรมสัมนา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัม
นาของพนักงานสวนตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่
พัก ฯลฯ    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน เชน แฟม ปากกา กระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
หมึกเครื่องพิมพ แฟลชไดรฟ แผนซีดี ฯลฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูง
อายุเนื่องในวันสงกรานตประจําปี พ.ศ.2564
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49
 ลําดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,206,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 950,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินปรับคุณวุฒิของพนักงาน
สวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่ว
ไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและเงิน
อื่นที่มีสิทธิ์ได้รับ

งบดําเนินงาน รวม 1,956,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 246,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นๆ ให้กับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างบริการ เชน เปิด-ปิดระบบประปา , ซอมแซม
ระบบประปา , ซอมแซมระบบไฟฟา,คาจ้างงานบริการผู้ชวยเจ้า
หน้าที่ธุรการ,คาจ้างงานบริการผู้ชวยชาง และคาจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลง ทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมนา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
พาหนะ คาเบี้ยงเลี้ยง คาเชาที่พัก ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ
เชน ปากกา แฟม กระดาษ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาสําหรับซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
และไฟฟาตางๆ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ สี เหล็ก ยางแอลฟัลท
สําเร็จรูป ปูน หิน ทราย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เชน แผนดิสก หมึกพิมพ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุประปาขององคการบริหารสวนตําบลนา
สิงห เชน คลอลีน ปูนขาว สารส้ม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพสี ,ขาวดํา จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหนวยความจํา (Memory)ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
-มีชื่องเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมระบบเครื่อขาย (Network interface) Base-T หรือดี
กวา
-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
-สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4 , Lette .และ Custom 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 260,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชน เชน คาเอกสารคาอาหาร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 20

โครงการแปลงเกษตรสาธิตวิถีพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมการทําแปลงเกษตรสาธิตวิถี
พอเพียง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการแตงหน้าทําผมเสริม
บุคลิกภาพ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณการฝึกอบรมคาอาหาร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 22

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรชางซอมเครื่องใช้ไฟฟาภาย
ในบ้าน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณการฝึกอบรมคาอาหาร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57
 ลําดับที่ 18

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณการฝึกอบรมคาอาหาร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 50
 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรปลูกผักไฮโดรโปนิกส จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณการฝึกอบรมคาอาหาร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51
 ลําดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรอาหารไทยและขนมไทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชนคาวัสดุ
อุปกรณการฝึกอบรมคาอาหาร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 50
 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรวมพลังสตรีศรีวิไลเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอศรีวิไล ตาม
โครงการรวมพลังสตรีศรีวิไล เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114
 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนชาวตําบลนาสิงห จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานแขงขันกีฬาประชาชนชาว
ตําบลนาสิงห ประจําปี 2564 เพื่อจายเปนเงินรางวัล คาปาย คา
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
แขงขันกีฬา
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 44

วันที่พิมพ : 28/8/2563  15:35:37 หน้า : 47/59



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานวันสงกรานต ประจําปี 2564
 เชน การตกแตงรถขบวนแหเพื่อเข้ารวมขบวนแหงานสงกรานตที่
อําเภอศรีวิไล และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวัน
สงกรานต
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 44  

โครงการสืบสานประเพณีในวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีใน
วันเข้าพรรษา ประจําปี 2564 เชน คาสนับสนุนริ้วขบวนแหเทียน
พรรษา 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 45  
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นและเปนคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 45  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,989,700 บาท

งบลงทุน รวม 4,989,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,989,700 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 จํานวน 107,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. จํานวน 2 สาย 
-สายที่ 1 ถนนกว้าง 3เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร
-สายที่ 2 ขยายไหลทางกว้าง 0.30 - 1 เมตร ยาว 120
 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83
 ข้อ 33
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายหนองแฮ จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห
กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
 ข้อ 8 

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 4 จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 180
 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นา
สิงห กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82
 ข้อ 31

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่6 จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. จํานวน 2 สาย 
-สายที่ 1 ถนนกว้าง 3เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร
-สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร หนา  0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82
 ข้อ 30
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โครงการกอสร้างทางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 1 จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. จํานวน 1
 แหง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 56 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85
 ข้อ 42 

โครงการกอสร้างทางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 8 จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. จํานวน 1
 แหง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 23 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30
 เมตร ราย ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
 ข้อ 37

โครงการกอสร้างทางระบายน้ํา หมูที่ 5 เชื่อมหมูที่ 7 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60
 เมตร ยาว 400 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห
กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103
 ข้อ 113
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โครงการกอสร้างแนวเขตที่สาธารณะ จํานวน 257,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างแนวเขตที่สาธารณะ จํานวน ๓ แหง 
-โคกมน 2 แหง
-โคกปลายนา 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103
 ข้อ 112

โครงการกอสร้างฝาย หมูที่ 4 จํานวน 760,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างฝาย คสล. สันฝายกว้าง 0.30
 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80
 ข้อ 19

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 2 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างรางระบายน้ํา จํานวน ๒ แหง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83
 ข้อ 34
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โครงการขยายไหลทาง คสล.หน้าโรงเรียนบ้านนาสิงห จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายไหลถนนคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 1.20
 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81
 ข้อ 25 

โครงการซอมแซมถนนลูกรังถ้ําน้อยน้ําทิพย จํานวน 155,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังกว้าง จํานวน 2 จุด ดังนี้
-จุดที่ 1 ถ้ําน้อยน้ําทิพย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,180
 เมตร หนา 0.15 เมตร
-จุดที่ 2 ห้วยปอ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101
 ข้อ 104
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายโคกปลายนา จํานวน 309,200 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง จํานวน 4 จุด  ดังนี้
-จุดที่ 1 โคกปลายนา กว้าง  4 เมตร ยาว 2,255 เมตร หนา 0.15
-0.20 เมตร 
-จุดที่ 2 โคกมน กว้าง  4 เมตร ยาว 1,420 เมตร หนา 0.15
 เมตร 
-จุดที่ 3 ห้วยหิน กว้าง 3 เมตร ยาว 805 เมตร หนา 0.15 เมตร  
-จุดที่ 4 โคกพอก กว้าง 3 เมตร ยาว 465 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100
 ข้อ 100

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนองแฮ จํานวน 89,500 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง จํานวน 2 จุด ดังนี้
-จุดที่ 1 หนองแฮ กว้าง 3 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร 
-จุดที่ 2 ดงคํา กว้าง 3 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99
 ข้อ 95

วันที่พิมพ : 28/8/2563  15:35:37 หน้า : 54/59



โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายห้วยจา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังกว้าง จํานวน 2 จุด ดังนี้
-จุดที่ 1 ห้วยจา กว้าง 3 เมตร ยาว 369 เมตร หนา 0.15 เมตร
-จุดที่ 2 นาพอสด กว้าง 3 เมตร ยาว 369 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101
 ข้อ 106

โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.นาสิงห จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างทางเดินอาคารสํานักงาน อบต.นาสิงห
เชื่อมห้องน้ํา จํานวน 1 แหง ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 12
เมตร สูง 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่อบต.นาสิงห กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98
 ข้อ 91

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาสิงห จํานวน 760,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างอาคารเอนกประสงค จํานวน 1 หลัง , กอ
สร้างเสาธงหน้าสํานักงาน อบต.นาสิงห จํานวน 1 แหง ราย
ละเอียดตามแบบที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97
 ข้อ 86
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองบอ หมูที่  3 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนหนองบอจํานวน 1 แหง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105
 ข้อ 119

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 1 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. จํานวน 1 แหง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
 ข้อ 38

โครงการปรับปรุงและกอสร้างรางระบายน้ํา หมูที่ 7 จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30
 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 0.30 เมตร และปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
 ข้อ 39
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้ริมถนน
สาธารณะ เชน คากล้าไม้ คาปุย คาอาหาร คาอาหารวาง คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 2  

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 6  
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 700,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาระบบประปาและไฟฟาสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลนาสิงห

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,088,000 บาท

งบกลาง รวม 9,088,000 บาท
งบกลาง รวม 9,088,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ของเงินคาจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายสมทบเข้ากองทุนทดแทนเปนรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้รับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,480,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่ได้รับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ที่ได้รับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
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สํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน เชน น้ําทวม ไฟไหม้ ภัยแล้ง ฯลฯ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาสิงห อบต
.สมทบไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ตั้งจายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินงบประมาณรายได้ที่ไมรวม
เงินอุดหนุน
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