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องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์
อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 40,155,150 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,679,490 บาท
งบบุคลากร รวม 5,022,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเดือนละ  20,400  บาท/รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน ๆ ละ 11,220 บาทต่อเดือน
จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเดือน
ละ1,750 บาท /รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คนๆ
ละ 880 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 1,750  บาท/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คนๆ
ละ 880 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,454,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,883,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,175,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ เช่น เงินเพิม
ตามคุณวุฒิ เงินเพิมค่าครองชีพ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 372,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิมอืน
ตามสิทธิทีได้รับ
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งบดําเนินงาน รวม 2,364,290 บาท
ค่าตอบแทน รวม 376,290 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 212,290 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน และได้เช่าบ้านเพืออยู่อาศัย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 1,532,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 749,000 บาท
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สาร  เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลและ
แบบพิมพ์ต่างๆ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของคณะผู้บริหารท้อง
ถิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา
ค่าบอกรับวารสาร ตังไว้  10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการอืน ๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 639,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆเช่น ค่าจ้างเหมาคนงานทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน(แม่บ้าน )จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จ้าง
เหมาเจ้าหน้าทีหน่วยกู้ชีพ  จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน
หรือจ้างเหมาบริการอืนทีเป็นประโยชน์กับ อบต.

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 148,000 บาท
ค่ารับรอง ตังไว้  58,000 บาท ดังนี
-ค่ารับรอง ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับ
การรับรอง
-ค่าเลียงรับรอง ตังไว้ 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  หรือการประชุมเนืองในโอกาสต่างๆโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครือง
ดืมใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการทีเกียวเนืองกับการรับรอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  ตังไว้ 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ค่า
จัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวกับงานรัฐพิธี  เช่น  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา   วันปิยมหาราช  วันฉัตรมงคล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าพาหนะ ค่าเบีย
เลียง ค่าเช่าทีพัก ของผู้บริหารท้องถินสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ทีได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ
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โครงการจัดการเลือกตังนายก อบต. และสมาชิก อบต. จํานวน 400,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการเลือกตังนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาสิงห์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์
โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา อบต. จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี เช่น ค่าจัดซือวัสดุ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเกียวกับการ
ดําเนินโครงการ  
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตําบลพนักงานจ้าง เพือเพิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการให้บริการ
ประชาชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุต่างๆ เช่น เครือง
พิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครืองถ่ายเอกสาร เครือง
เขียน แบบพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ตู้ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาล้างห้องนํา ไม้
กวาด แปรง ผงซักฟอก แก้วนํา จานรองแก้ว ผ้าม่าน จาน ชาม  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้สําหรับการบํารุงรักษารถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี ยางนอกฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถ
ยนต์ จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้าฯลฯ เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันหล่อลืน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี แปรงทาสี ค่าเข้าเล่ม ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่นแผ่นดิสก์ หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
ค่าจัดซือวัสดุใช้สําหรับบริโภค ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุใช้สําหรับบริโภค เช่น นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการรวมทังพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล

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

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารสํานักงาน และโทรศัพท์ใช้ในหน่วยกู้
ชีพ ตลอดจนค่าบริการโทรคมนาคม 
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งบลงทุน รวม 37,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 32,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน  จํานวน 2
 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,600 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครือง คุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งบเงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง  ตาม
โครงการ ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถินและศูนย์รวมข้อมูล
ด้านการจัดซือจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอศรี
วิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 225,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไล  ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไล  จํานวน 2
  โครงการ ดังนี
-โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี พ.ศ.2561 ตังไว้ 30,000 บาท
-โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ( ศป.ปส
.อ.ศรีวิไล) ตังไว้ 50,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ   ตังไว้ 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  ตาม
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบความ
เดือดร้อน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบึง
กาฬ ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดบึงกาฬตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรศรีวิไล ตังไว้ 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)
อุดหนุนโครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ้านทรายทอง หมู่ที 5 ตัง
ไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน บ้านทรายทอง หมู่ที 5 ตามโครงการซ่อมแซม
หอกระจายข่าว บ้านทรายทอง หมู่ที 5
อุดหนุนโครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ้านนาสิงห์บุรี หมู่ที 7 ตัง
ไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน บ้านนาสิงห์บุรี หมู่ที 7 ตามโครงการซ่อมแซม
หอกระจายข่าว บ้านนาสิงห์บุรี หมู่ที 7

งานบริหารงานคลัง รวม 2,181,730 บาท
งบบุคลากร รวม 1,205,530 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,205,530 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 772,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล  เช่น เงินเพิมการครองชีพชัว
คราวของพนักงานส่วนตําบล และเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานส่วน
ตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 278,164 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,686 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
เงินอืนทีมีสิทธิได้รับ
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งบดําเนินงาน รวม 976,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ ตังไว้ 80,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน  และได้เช่าบ้านเพืออยู่อาศัย  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 680,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 560,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 500,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานบัญชีการเงิน
และพัสดุ  และจ้างเหมาจัดเก็บค่านํา
ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตังไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา
 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบีย
เลียง ค่าเช่าทีพักของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ได้รับอนุญาต
ให้เดินทางไปราชการ
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(โครงการต่อเนือง) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดซือวัสดุค่าจ้างพนักงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการพนักงานเดินสํารวจข้อมูลภาคสนาม ค่าตอบแทน (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)อืนๆทีเกียวเนืองกับ โครงการดังกล่าว    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครืองถ่ายเอกสาร เครืองเขียนค่า
แบบพิมพ์ต่างๆ   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึกเครืองพิมพ์ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าจัดส่งหนังสือ
ราชการ ค่าโทรสาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมารฉันท์ของคนในชุมชน
โครงการอบรมวันอปพร.(22 มีนาคมของทุกปี) จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมวัน อปพร. เพือเป็นการรวม
พลัง สร้างกําลังใจ เช่น ค่าวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ ทีเกียวข้องในการจัด
งาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,095,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองกับการปฏิบัติหน้าทีในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

งบลงทุน รวม 3,025,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,025,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
รถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 3,000,000 บาท
รถบรรทุก (ดีเซล)  ตังไว้ 3,000,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบรถยนต์บรรทุก
นําเอนกประสงค์ จุนําได้ไม่น้อยกว่า6,000 ลิตร พร้อมติดตังเครนไฮโดร
ลิคกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน
สายส่งนําดับเพลิงยางสังเคราะห์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงยางสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 2 นิว ยาว 20 เมตร จํานวน 2 เส้น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,980,200 บาท
งบบุคลากร รวม 2,868,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,868,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,291,000 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตังไว้ 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานส่วนตําบล
เงินเดือนครู ตังไว้ 1,967,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง ครู จํานวน 8
 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 2561 ของครู

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
เงินวิทยฐานะ จํานวน 73,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง ครู จํานวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 389,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ และผู้ดูแลเด็ก

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
งบดําเนินงาน รวม 1,105,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 520,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 430,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนให้กับพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และครู
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,000 บาท
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตังไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการของสถานศึกษา จ้าง
เหมาผู้ดูแลเด็ก จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทัง 2 แห่ง 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนัก
จ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุครุภัณฑ์
ต่างๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ เครืองปรับ
อากาศ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของ เครืองใช้
ต่างฯ เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้มเอกสาร ไม้บรรทัด ตรายางและ
หรืออืนฯ ทีเกียวข้อง 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง 2 แห่ง เช่น นํายาทําความสะอาดห้องนํา พืนห้อง กระจก ตลอดจน ไม้
กวาด แปรง ผงซักฟอก และอืนๆ ทีเกียวข้อง 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างฯ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่น
ดิสก์ แฟล์ชไดฟ และอืนฯ ทีเกียวข้อง 

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

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง ๒ แห่ง  
งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองเล่นซีดี,ดีวีดี จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นซีดี,ดีวีดี จํานวน 2 เครือง เพือใช้ในการ
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 แห่ง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,501,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,917,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,385,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการต่างๆ และนําเด็กนัก
เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิน ประจําปี 2561
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทัง ๒ แห่ง เป็นเงินรางวัล ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวกับ
การจัดงานวันเด็ก 
โครงการม่านบังแดดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังม่านบังแดดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง 2 แห่ง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,295,000 บาท
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ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์  ตังไว้ 782,800 บาท
รายละเอียด ดังต่อไปนี
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์อบรมเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์ จํานวน 5
 อัตราๆ ละ 2,000 บาท/ปี
โครงการอาหารกลางวัน ตังไว้ 529,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็กทีอยู่ใน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์ และวัสดุอืนทีเกียวข้องใน
โครงการ จํานวนเด็กเล็ก108 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 245 วัน 
โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตังไว้ 183,600 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซือวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญ
ราษฎร์ จํานวนเด็ก 108 คนๆ ละ 1,700 บาท ต่อคน
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที  ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ทีสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืมและวัสดุอืนๆทีเกียวข้องใน
การดําเนินโครงการ
โครงการพิธีบายสีสู่ขวัญสนุกสุขสันต์วันปิดเทอม ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปัจฉิมนิเทศเด็กปฐมวัย ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดสอนเจริญราษฎร์ เช่น ค่าอาหาร ค่าเอกสาร และ
วัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ตังไว้ 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส์
ประจําปี 2561 ของศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญ
ราษฎร์ เช่น เงินรางวัล ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
โครงการวันแม่แห่งชาติ  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจําปี 2561 ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญ
ราษฎร์ เช่น ค่าจัดซือดอกมะลิ ค่าอาหาร เครืองดืม สําหรับเลียงต้อนรับผู้
มาร่วมงานค่ารางวัลสําหรับเด็กทีแสดงกิจกรรมต่างฯ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข ตังไว้ 512,200 บาท
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุขจํานวน 5 อัตราๆ ละ 2,000 บาท/ปี 
โครงการอาหารกลางวัน  ตังไว้ 328,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็กทีอยู่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็กเล็ก 67 คนๆ ละ 20
 บาทต่อวัน จํานวน 245 วัน 
โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตังไว้ 113,900 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซือวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน
เด็ก 67 คนๆ ละ 1,700 บาท ต่อคน
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ตังไว้ 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ทีสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข เช่น ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืมและวัสดุอืนๆทีเกียวข้องใน
การดําเนินโครงการ   
โครงการพิธีบายสีสู่ขวัญสนุกสุขสันต์วันปิดเทอม  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปัจฉิมนิเทศเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข เช่น ค่าอาหาร ค่าเอกสาร และวัสดุ
อืนๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ 
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย  ตังไว้ 10,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส์
ประจําปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาทรายเจริญสุข เช่น เงิน
รางวัล ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ 
โครงการวันแม่แห่งชาติ ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจําปี 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข เช่น ค่าจัด
ซือดอกมะลิ ค่าอาหาร เครืองดืม สําหรับเลียงต้อนรับผู้มาร่วมงาน ค่า
รางวัลสําหรับเด็กทีแสดงกิจกรรมต่างฯ 

ค่าวัสดุ รวม 1,532,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,532,000 บาท
ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านนาสิงห์  ตังไว้ 676,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
นาสิงห์ (อ.1 - ป.6) จํานวน 350 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน
ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านนาทราย  ตังไว้ 520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
นาทราย (อ. 1 - ป.6) จํานวน 271 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน 
ค่าอาหารเสริมนม ศพด.บ้านนาทรายเจริญสุข  ตังไว้ 129,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน 67 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน
ค่าอาหารเสริมนม ศพด.วัดสอนเจริญราษฎร์  207,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์จํานวน 108 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน

งบเงินอุดหนุน รวม 2,584,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,584,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,584,000 บาท
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตังไว้ 2,484,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนา
สิงห์ และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทราย ระดับชันอนุบาล 1 ถึงประถม
ศึกษาปีที 6 จํานวน 621 คน จัดสรรให้อัตราคนละ 20
 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
โครงการพัฒนาสุนทรียภาพนักเรียน ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสิงห์ตามโครงการพัฒนา
สุนทรียภาพนักเรียน
โครงการเกษตรกรน้อย ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทรายตามโครงการเกษตรกร
น้อย 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,788,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,088,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,088,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 686,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิม อืน
ตามสิทธิทีได้รับ

งบดําเนินงาน รวม 633,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,560 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 159,560 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตังไว้ 159,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนให้กับพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างทีมีสิทธิได้รับ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 269,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 164,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน เช่นจ้างเหมาพนักงาน ,ตรวจสอบ
คุณภาพนําอุปโภค บริโภค , ตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครืองดืม ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าเบียเลียงและอืนๆสําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีได้รับ
อนุญาตเดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ    
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์บรรทุกขยะ รถกู้
ชีพ กู้ภัย เช่น นํามันเบ็นซิน นํามันดีเซล นํามันหล่อลืน ฯลฯ    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือ  ผ้าปิด
จมูก ยาสามัญประจําบ้าน ฯลฯ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และโฆษณาเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น  แผ่นดิสก์ หมึกเครืองพิมพ์ฯลฯ    

งบลงทุน รวม 7,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี     
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต    
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)    
- ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 4.5
 ภาพต่อนาที(ipm)    
- มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น    

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี    
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 60,000 บาท
อุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อ
สม.) ตังไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุน การดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน (อสม.)ในการดําเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 8 หมู่
บ้านๆ ละ 7,500 บาท    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 405,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะจากขียางพารา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลภาวะจาก
ขียางพารา เช่น อบรมให้ความรู้ในการกําจัดกลินและนําเสียจากยางพารา  
  

โครงการคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคตลดปัญหาสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการคัดแยกขยะ สะสมเงิน
ทอง คุ้มครองอนาคต ลดปัญหาสิงแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุจัดซือขยะ ตรา
ชัง ตาข่ายเขียว ฯลฯ    

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ทางสาธารณะ เช่น ตัดหญ้า , ค่าปุ๋ย ฯลฯ    

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แมว และค่าใช้จ่ายอืนๆ    

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าจัดซือทรายอะเบท นํายาพ่นหมอกควัน นํามันเชือเพลิง ฯลฯ   
 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
เช่น โรคไข้หวัดนก โรคอจจาระร่วง หรือโรคอืนๆทีเกิดการระบาด
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์  เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้า
หมาย ฯลฯ    

โครงการฝังกลบบ่อขยะเก่าและฟืนฟูพืนทีใหม่เพือรองรับขยะใหม่ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ 
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โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยวิธีการเต้นบาสะโลบ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการออกกําลัง
กาย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม และอืนๆ    
     
โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยวิธีการเต้นแอโรบิกส์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการออกกําลัง
กาย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม และอืนๆ    

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นําจืด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นํา
จืด เช่น กระชังปลา อาหารปลา ฯลฯ    

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 860,640 บาท
งบบุคลากร รวม 664,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 664,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 622,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
งบดําเนินงาน รวม 195,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,680 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืนให้กับพนักงานส่วนตําบลที
มีสิทธิได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบล ทีได้
รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรมสัมนา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของ
พนักงานส่วนตําบล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้สํานัก
งาน เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หมึกเครืองพิมพ์ แฟลชไดร์ฟ
  แผ่นซีดี ฯ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กิจกรรมเรียนรู้ตามอัธยาศัย วัสดุเครืองเขียน 
โครงการสืบสานประเพณีรดนําขอพร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีรดนําขอพรผู้สูงอายุ
เนืองในวันสงกรานต์ ประจําปี 2561

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,852,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,439,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,439,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 924,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพและเงินปรับคุณวุฒิของพนักงานส่วน
ตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 327,220 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินอืนทีมี
สิทธิได้รับ

งบดําเนินงาน รวม 1,407,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 321,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืน ตังไว้ 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืนๆ  ให้กับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 550,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมนา
ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บนําประปา เปิด - ปิด ระบบ
ประปา ของ อบต.นาสิงห์ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบีย
เลียง ค่าเช่าทีพัก ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 406,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
และไฟฟ้าต่างๆ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 131,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่นไม้ สี เหล็ก สว่านไฟฟ้า ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์  ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
สิงห์ทุกแห่ง

งบลงทุน รวม 5,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,600 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี    
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 245,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังสภาเด็กและเยาวชนตําบลนาสิงห์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดตังสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่า
เอกสาร ค่าอาหารฯลฯ 
โครงการแปลงเกษตรสาธิตวิถีพอเพียง จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมแปลงเกษตรสาธิตวิถีชีวิตพอ
เพียง  
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการนวดเพือสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึก
อบรม ค่าอาหาร ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าเป็นของทีระลึก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ฯลฯ 
โครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรศิลปะการผูกผ้าและการจัดดอกไม้ จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึก
อบรม ค่าอาหาร ฯลฯ 
โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการทําอาหารและขนมไทย จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึก
อบรม ค่าอาหาร ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีวิไล ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีวิไลในการ
ดําเนินงานโครงการ ดังนี
โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 ตังไว้ 30,000 บาท
โครงการรวมพลังสตรีศรีวิไลเนืองในวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ตัง
ไว้ 20,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอศรีวิไล ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอศรีวิไลในการดําเนินงาน
โครงการ ดังนี
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดี  ตังไว้ 30,000 บาท
โครงการผลิตสารไคโตซาน ตังไว้ 20,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนชาวตําบลนาสิงห์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนชาวตําบลนา
สิงห์ ประจําปี 2561เพือจ่ายเป็นเงินรางวัล ค่าป้าย ค่าจัดซือ
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬา 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ประจําปี 2561 เช่น การ
ตกแต่งรถขบวนแห่เพือเข้าร่วมขบวนแห่งานสงกรานต์อําเภอศรีวิไลและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดงานวันสงกรานต์ 
โครงการสืบสานประเพณีในวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีในวันเข้า
พรรษา ประจําปี 2561 เช่น ค่าสนับสนุนริวขบวนแห่เทียนพรรษา ค่าจัด
ซือวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ 

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 80,000 บาท
อุดหนุนกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิน  ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณีท้องถินและเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
กับการดําเนินโครงการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 40,000 บาท
งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองตัดคอนกรีต จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองตัดคอนกรีตแบบเครืองเบนซิน ขนาด 5 แรง
ม้า ใบตัดขนาด 14 นิว  จํานวน 1 เครือง

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,688,300 บาท
งบลงทุน รวม 1,648,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,648,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ๒ ขนาด
กว้าง 3 เมตร  ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย
ข้างละ 0.30 เมตร  พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 จํานวน 174,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จํานวน 2 แห่ง  
(1)กว้างเฉลีย 2.90 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่
เฉลีย 0.20 เมตร 
(2)กว้าง 4 เมตร  ยาว 8.50 เมตร  พร้อมหูช้าง จํานวน 24 ตาราง
เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลีย 0.50 เมตร  พร้อมป้ายบอกโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนา
สิงห์กําหนด       

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 6 จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 6  จํานวน ๓ แห่ง 
(1) ขนาดกว้าง 3.5 เมตร  ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลีย 0.30 เมตร  
(2) ขนาดกว้าง 2 เมตร  ยาว 33 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
(3) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง กว้างเฉลีย 0.50 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด       

โครงการก่อสร้างทางระบายนํา คสล. หมู่ที 5 จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํา คสล. หมู่ที 5 วางท่อ คสล
. ขนาด 0.40 เมตร ยาว 136 เมตร บ่อพักนํา 28บ่อ พร้อมป้ายบอก
โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสิงห์กําหนด        

โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที 7 จํานวน 83,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางขนาดกว้าง 1.40 เมตร  ยาว 109
 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสิงห์กําหนด       

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกปลายนา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกปลายนา ขนาดกว้าง 4
 เมตร  ยาว 608 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด       

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกมน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกมน  ขนาดกว้าง 4
 เมตร  ยาว 641 เมตร  หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด       

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยปอ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยปอ ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 917 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด       

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยอีแดด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยอีแดด ขนาดกว้าง 4
 เมตร  ยาว 308 เมตร  หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด       
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกทิดมี จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกทิดมี ขนาดกว้าง 4
 เมตร  ยาว 250 เมตร  หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที อบต.นาสิงห์กําหนด       

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงคํา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงคํา  ขนาดกว้าง  4
 เมตร  ยาว 158 เมตร  หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด       

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถําน้อยนําทิพย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายถําน้อยนําทิพย์  ขนาดกว้าง 4
  เมตร ยาว 758 เมตร  หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด       

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพ่อสด ไร่พ่อใหม จํานวน 120,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง  กว้าง 4 เมตร  ยาว 945 เมตร สูง
เฉลีย 0.20 เมตร ลงท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร(อัด
แรงชัน 3) จํานวน 16 ท่อน พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด       

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแฮ่ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแฮ่  ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 1,930 เมตร  หนาเฉลีย 0.20 เมตร พร้อมป้ายบอก
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสิงห์กําหนด       

โครงการปรับปรุงก่อสร้างทางระบายนํา คสล. หมู่ที 2 จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพักนําขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 0.80
 เมตร  ลึก 1.00 เมตร  จํานน  11 บ่อ ปรับปรุงบ่อพักนําเดิม จํานวน 9
 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์
กําหนด       

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยจ่า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสิงห์กําหนด       

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํา  หมู่ที 1 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรางระบายนํา คสล. จํานวน 2 แห่ง กว้าง 0.40
 เมตร ลึกเฉลีย 0.50 เมตร ยาว 32 เมตร ว่างท่อ คสล. ขนาดกว้าง 0.80
 เมตร จํานวน 36 ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน  1 บ่อ  รวมยาว 37
 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด       

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํา หมู่ที 7 จํานวน 87,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางระบายนํา หมู่ที 7 จํานวน  ๓ แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด       
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โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที 1 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา จํานวน 1 แห่ง พร้อมวาง
ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด 2 นิว ยาว 122 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด       

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที 3 จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที 3 จํานวน  1 แห่ง  รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด       

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที 4 จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที 4 จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด       

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานทีดินจังหวัดบึงกาฬ ตังไว้ 40,000 บาท
เพือดําเนินการรังวัดทีดินสาธารณะประโยชน์

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ เช่น ค้า
ซือกล้าไม้  ค่าปุ๋ย ฯลฯ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,672,190 บาท
งบกลาง รวม 8,672,190 บาท
งบกลาง รวม 8,672,190 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,438,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ ทีได้รับการสงเคราะห์เบียยัง
ชีพ  ดังนี      
อายุ 60 - 69 ปี คนละ 600 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 3,456,000 บาท
อายุ 70 - 79 ปี คนละ 700 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 1,890,000 บาท
อายุ 80 - 89 ปี คนละ 800 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 912,000 บาท
อายุ 90 ปีขึนไป คนละ 1,000 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน ตัง
ไว้ 180,000 บาท

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,536,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ ทีได้รับการสงเคราะห์เบียยัง
ชีพ 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทีได้รับการสงเคราะห์เบีย
ยังชีพ จํานวน 8 คน คนละ 500 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น หรือเพือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน เช่น นําท่วมไฟไหม้ ภัยแล้งฯลฯ 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 104,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลนาสิงห์ อบต.สมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของเงินทีได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 164,190 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ตัง
จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินงบประมาณรายได้ทีไม่รวมเงินอุดหนุน
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